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CONSELHO DE MINISTROS 

Decreto n.° 17 /2004 
de 2 de Junho 

Havendo necessidade de estabelecer o Regulamento Interno 
dos Tribunais Aduaneiros, ao abrigo do disposto no n.° 1 
do artigo 152 da Constituição da República, conjugado com 
o artigo 26 da Lei n.° 10/2001, de 7 de Julho, que define 
a competência, organização, composição e funcionamento 
dos Tribunais Aduaneiros, o Conselho de Ministros decreta: 

Artigo 1.É aprovado o Regulamento Interno dos Tribunais 
Aduaneiros, em anexo, que é parte integrante do presente 
Decreto. 

Art. 2. São revogadas todas as disposições legais contrá-
rias ao disposto no presente Regulamento. 

Aprovado pelo Conselho de Ministros, aos 31 de Maio de 2004. 
Publique-se. 
A Primeira-Ministra , Luísa Dias Diogo. 

Regulamento Interno dos Tribunais 
Aduaneiros 

C A P Í T U L O I 

Const i tu ição do Tribunal Aduaneiro, posse, vagas 
e subst i tu ições de Juízes-Presidentes 

ARTIGO 1 

Constituição dos Tribunais Aduaneiros 

1. Os Tribunais Aduaneiros têm a seguinte constituição: 
a) O Tribunal Aduaneiro da Cidade de Maputo com-

preende cinco Secções Judiciais que são assistidas 
por uma Secretaria Judicial composta por cinco 
Cartórios; 

b) Os Tribunais Aduaneiros das Províncias de Sofala e 
de Nampula são constituídos por duas Secções 
Judiciais cada, sendo cada uma delas assistida por 
um Cartório; 

c) Os Tribunais Aduaneiros das outras províncias fun-
cionam com uma Secção e um Cartório; e 

d) Os Tribunais Aduaneiros contarão com um Conselho 
Consultivo, com a composição e as competências 
previstas neste Regulamento. 

2. A Secretaria Judicial e os Cartórios das secções judi-
ciais asseguram as funções e tarefas de assistência e apoio ao 
Tribunal e às secções judiciais, nomeadamente, o registo, dis-
tribuição e controlo de processos, a contagem e liquidação, o 
controlo de garantias e de mercadorias em depósito, a reali-
zação de diligências e a gestão e apoio administrativos. 

ARTIGO 2 

Posse do Juiz-Presidente do Tribunal Aduaneiro 

O Juiz-Presidente do Tribunal Aduaneiro toma posse até 
trinta dias após a publicação da sua nomeação no Boletim da 
República. 

ARTIGO 3 

Vaga no cargo de Juiz-Presidente 

1. Na falta, impedimento ou ausência do Juiz-Presidente 
é designado um Juiz-Profissional do mesmo Tribunal, obser-
vada a ordem de antiguidade, para exercer o cargo em regime 
de acumulação ou substituição. 

2. A falta, impedimento ou ausência do Juiz-Presidente de 
Secção Única é suprida pela designação, em regime de acumu-
lação, do Juiz-Presidente do Tribunal Aduaneiro mais próximo 
ou de um Juiz Profissional, em regime de substituição. 



3. Quando a substituição do Juiz-Presidente do Tribunal 
Aduaneiro for por período inferior a noventa dias, o substi-
tuto acumulará as funções próprias do seu cargo. Em caso de 
férias ou em virtude de afastamento a qualquer outro título, 
por lapso de tempo superior a trinta dias, a ele não serão dis-
tribuídos processos, procedendo-se à afectação temporária de 
Juiz Profissional. 

4. Ficando vago o cargo de Juiz-Presidente do Tribunal 
Aduaneiro de Secção Única o mesmo passa a ser exercido em 
regime de acumulação pelo Juiz-Presidente do Tribunal mais 
próximo. 

ARTIGO 4 

Substituição dos Juízes Profissionais e Vogais dos Tribunais 
Aduaneiros 

1. Os Juízas Profissionais e respectivos Vogais serão subs-
tituídos durante suas férias, licenças ou impedimentos, pelos 
seus pares, observada a ordem decrescente de antiguidade no 
Tribunal. 

2. A substituição de Juízes Profissionais ou de Vogais será 
formalizada por despacho do Juiz-Presidente do Tribunal 
Aduaneiro. 

ARTIGO 5 

Apuramento da antiguidade 

A antiguidade dos Magistrados do Tribunal Aduaneiro 
apura-se: 

a) Pela data da posse; 
b) No caso de posse colectiva, pela ordem de classificação 

no concurso na categoria de onde se deu a promoção; 
c) Pelo tempo de serviço como Magistrado ou funcio-

nário, se for de outra carreira; e 
d) Pela maior idade. 

C A P Í T U L O I I 

Funcionamento do Tribunal durante as férias 
Judiciais 

ARTIGO 6 

Férias judiciais 

1. Os Tribunais Aduaneiros terão as férias judiciais pre-
vistas na lei. 

2. Durante as férias judiciais será constituída, pelo menos 
uma Secção de Turno, nos Tribunais onde exista mais de uma 
Secção e um Juiz de Turno nos Tribunais de Secção Única, 
respectivamente. 

3. Os Magistrados Aduaneiros deverão fazer coincidir suas 
licenças disciplinares de trinta dias consecutivos, por ano, 
com uma das épocas das férias judiciais e de conformidade 
com o plano de férias que deve ser aprovado pelo respectivo 
Juiz Presidente, no início de cada ano civil. 

ARTIGO 7 

Comunicação de licença 

O Juiz Profissional ou Vogal comunicará oficialmente ao 
Juiz-Presidente do Tribunal, até vinte e quatro horas de ante-
cedência, o início das suas férias ou licença, para fins de redis-
tribuição dos processos. 

ARTIGO 8 

Processos distribuidos e não decididos 

1. Os processos distribuídos e não decididos antes das 
férias serão redistribuídos pelas Secções ou Juízes de Turno. 

2. Serão igualmente redistribuídos a Juízes de Turno as 
Providências Cautelares e Reclamações em que não tenham 
sido apreciados os pedidos de despacho liminar, regressando 
ao Relator originário após o término do período de férias. 

3. Os processos sobre os quais o Juiz Profissional tiver lan-
çado visto, não serão redistribuídos, devendo proferir decisão 
sobre os mesmos, antes do início das respectivas férias. 

ARTIGO 9 

Fim da afectação temporária 

Finda a afectação temporária a que alude o n.° 3 do artigo 3 
e o n.° 2 do artigo 4 e, em geral, sempre que haja afectação 
temporária de juízes nos termos do disposto nos n.os 1 e 2 do 
artigo 17 da Lei n.° 10/2001, de 7 de Julho, os Juízes conti-
nuarão vinculados aos processos que lhes tiverem sido dis-
tribuídos, sem prejuízo das suas actividades no Tribunal de 
origem, salvo se expressa e fundamentadamente solicitarem e 
lhes for concedida a desvinculação. 

C A P Í T U L O III 

Secretaria Judicial e Cartórios 

ARTIGO 1 0 

Estrutura da Secretaria Judicial 

1. A Secretaria Judicial compreende todos os serviços judi-
ciais, de gestão e de apoio administrativo, sob direcção de um 
Secretário Judicial ou, na falta deste, sob direcção de um Es-
crivão-Chefe. 

2. À Secretaria Judicial compete coordenar, manter a ordem, 
superintender e controlar os serviços judiciais, serviços de 
gestão e de apoio administrativo do respectivo Tribunal. 

3. Nos Tribunais onde não exista Secretaria Judicial, as 
atribuições e competências desta serão desempenhadas pelos 
Chefes dos Cartórios, na pessoa do Escrivão-Chefe. 

ARTIGO 11 

Competências do Secretário Judicial 

1. Ao Secretário Judicial do Tribunal Aduaneiro, compete; 
a) Gerir os recursos humanos, financeiros, materiais e 

patrimoniais do Tribunal e assegurar que todo o 
recebimento ou entrega de livros, processos, pa-
péis, bens móveis, veículos ou equipamentos do 
Tribunal sejam efectuados através de inventário e 
termo próprios; 

b) Superintender e supervisionar os serviços judiciais e 
os serviços de gestão e de apoio administrativo do 
Tribunal e, em especial, controlar os serviços de 
informática, transportes, comunicação e segurança 
do Tribunal; 

c) Supervisionar e gerir o controlo, a movimentação e o 
arquivo dos processos fiscais, a guarda e o controlo 
das garantias em poder do Tribunal e das merca-
dorias em depósito; 

d) Supervisionar a distribuição através de sorteios dos 
processos e a movimentação dos mesmos e exigir 
ao Escrivão da Secção relatórios mensais sobre 
o ponto de situação dos processos existentes no 
Tribunal; 

e) Supervisionar e gerir o acompanhamento dos proces-
sos retornados às partes ou em fase de recurso no 
Tribunal Administrativo e assegurar a sua devolu-
ção atempada ao Tribunal Aduaneiro; 



j ) Promover e supervisionar a lavra dos termos nos pro-
cessos, autos, cotas, conferências, actas e certidões 
de conformidade com as leis processuais; 

g) Cuidar para que sejam feitas, correcta e atempa-
damente, a passagem de certidões de sentença e 
outras provisões e ordens emanadas do Tribunal; 

h) Zelar para que a Secretaria e demais estruturas do 
Tribunal, seus arquivos, processos e registos sejam 
mantidos em boa ordem e asseio; e 

i) Rubricar ou chancelar, quando for delegado em comis-
são à Secretaria Judicial, os livros previstos neste 
Regulamento; 

2. Compete ainda ao Secretário Judicial manter em ordem 
e funcionamento os seguintes livros: 

a) Livro da porta; 
b) Livro das ordens de execução permanente, destinado 

ao registo de todos os diplomas legais, contendo 
instruções ou ordens de execução permanente, bem 
como o registo das ordens emanadas pelo Juiz-
-Presidente do Tribunal; 

c) Livro de posses; 
d) Livro de inventário geral do Tribunal; 

e) Livro de registo de pareceres sobre transferências de 
verbas e abertura de créditos; e 

f ) Livro de registo de contratos em que o Tribunal é 
interveniente. 

3. Ao Secretário Judicial compete também zelar para que 
os órgãos subordinados mantenham os seus livros em ordem 
e funcionamento. 

4. Compete igualmente ao Secretário Judicial assinar, por 
ordem do Juiz-Presidente, toda a correspondência relativa à 
devolução do expediente, cartas precatórias e rogatórias, bem 
como a requisição de quaisquer documentos e processos 
individuais. 

ARTIGO 1 2 

Cartórios 

1. Os Cartórios do Tribunal Aduaneiro asseguram o serviço 
de apoio judicial requerido pelo Tribunal. 

2. Os Cartórios dos Tribunais Aduaneiros são chefiados por 
um Escrivão-Chefe. 

3. Sendo necessário, um Cartório poderá assegurar o serviço 
de mais que uma Secção Judicial. 

4. Os Cartórios das Secções Judiciais, onde houver mais de 
uma, serão chefiados por um Escrivão ou Escrivão-Auxiliar. 

ARTIGO 1 3 

Competência dos Escrivães 

1. Ao Escrivão-Chefe e ao Escrivão ou Escrivão Auxiliar 
que coordene Cartório de Secção compete: 

a) Exercer as funções e competências da Secretaria Judi-
cial nos locais onde esta não exista; 

b) Lavrar e subscrever as actas das sessões do Tribunal 
e lavrar, nos processos, todos os termos, autos, con-
ferências, actas e certidões, na conformidade das 
leis processuais; 

c) Passar as certidões de sentença e outras provisões e 
ordens que saírem do Tribunal relativamente aos 
processos fiscais aduaneiros; 

d) Tomar providências no sentido de que sejam adopta-
dos, pelo sector respectivo ou pelo próprio Cartó-
rio, todos os procedimentos atinentes à conta dos 
processos; 

e) Continuar com "vista" os autos somente nos termos, 
recursos, minutas, artigos ou razões, que não sejam 
assinados pelo respectivo advogado ou represen-
tante legal, e passar mandado de cobrança dos 
autos quando ele, findo o prazo, não os entregar; 

f ) Elaborar avisos ou notificações ordenadas por des-
pacho e pelo processo fiscal aduaneiro, aos Vogais, 
ao Ministério Público, aos advogados e procura-
dores judiciais, e consignar a termo, nos respecti-
vos autos, a informação de o ter feito; 

g) Lavrar, em cada processo, a acta da sessão, lançando 
nela os requerimentos, despachos e tudo o mais que 
houver em relação a esse processo; 

h) Numerar e rubricar as folhas dos processos e averbar, 
com rubrica sua, nos respectivos processos, os 
preparos e assinaturas que receber; 

i) Fazer as intimações, citações ou notificações na área 
da sede do Tribunal, aos advogados ou procura-
dores judiciais, no prazo de cinco dias, ou passar, 
no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, mandado 
para o oficial de diligência as fazer; 

j ) Fazer à expensas suas, as diligências que mandarem 
repetir por culpa ou erro seu; 

k) Passar e entregar ao Ministério Público todas as certi-
dões por ele requeridas para desempenho das suas 
obrigações de fiscalização da legalidade e dos inte-
resses legítimos do Estado; 

l) Passar todas as certidões dos processos em curso no 
Tribunal que forem solicitadas, independentemente 
do despacho, excepto dos processos ou actos em 
que a lei exige ou sobre que tenha dúvidas, sendo 
da competência do Juiz-Presidente decidir; 

m) Ter sempre presentes os livros da porta em que lance 
pontualmente os termos dos processos; 

n) Formar e entregar ao Juiz-Presidente, mapas de todos 
os processos distribuídos, julgados e que ficaram 
por julgar em cada ano; 

o) Dirigir, sob ordens e instruções do Juiz-Presidente e 
preparar os processos para serem submetidos à 
resolução do Tribunal; 

p) Fornecer ao Magistrado representante do Ministério 
Público e ao representante das Alfândegas, logo 
que transite em julgado, certidão da sentença con-
denatória em multa e da conta, quando não for 
paga no prazo legal; 

q) Fazer, com vista ou concluso o processo, no prazo de 
quarenta e oito horas, sob pena de responsabilidade 
disciplinar, salvo se outro prazo estiver fixado por 
lei ou outra regulamentação especial; 

r) Fazer liquidações e determinar o valor dos bens e di-
reitos para os quais tenha competência pela lei 
processual; 

s) Contar os processos afectos ao Tribunal, liquidar as 
responsabilidades e relatar os processos de contas 
que devem ser julgados pelo mesmo Tribunal; 

t) Fazer as contas dos processos no prazo de cinco dias, 
e a dos papéis avulsos no prazo de vinte e quatro 
horas. Se, por acumulação de serviço ou qualquer 
outro motivo justificado for indispensável prorro-
gar esses prazos, solicitar ao Juiz-Presidente ou ao 
Relator do processo tal dilação; 



u) Indicar, na conta, os preparos legais, ainda que não 
exista o respectivo termo no processo, uma vez que 
este tenha tido andamento e propor a compensação 
de preparos para quaisquer diligências; 

v) Declarar no final de cada conta, quais os emolumentos 
que se deixou de contar e os respectivos motivos; e 

w) Organizar a conta dos emolumentos por forma que, 
de pronto, se conheça a importância relativa ao 
Estado, fixando a soma do total dos emolumentos 
em dívida e dos que já tiverem sido pagos e, no 
final, a importância total em dívida. 

2. Os Escrivães devem ainda, para além dos livros referi-
dos no n.° 2 do artigo 11 do presente Regulamento, ter e 
manter em dia os seguintes livros: 

a) Protocolo de entrada e saída dos processos para os 
Juízes de Secção, Vogais, Ministério Público e 
partes; 

b) Livro de registo de acórdãos; 
c) Livro de registo de multas; 
d) Livro de actas do Tribunal Aduaneiro; e 
e) Outros livros que sejam determinados por normas e 

regulamentos que o Tribunal deva cumprir. 
3. Compete ainda aos Escrivães promover o registo de toda 

a correspondência recebida e expedida, respeitante a "vista" do 
Ministério Público, nos processos fiscais aduaneiros. 

ARTIGO 1 4 

Apolo Judicial 

1. Em apoio à actividade judicial, compete ao Escrivão 
Chefe, ao Escrivão ou ao Escrivão Auxiliar que coordene Car-
tório de Secção: 

a) Organizar, planificar e assegurar a ordem e a eficácia 
do seu funcionamento; 

ti) Organizar e manter actualizada a colectânea de livros 
técnicos, legislação, acórdãos, directivas, circulares 
e ordens de serviço de interesse para o desenvol-
vimento das actividades do Tribunal; 

c) Coadjuvar e apoiar o Chefe do Cartório, se for o caso, 
ou actuar directamente na função de prestar infor-
mações ao Juiz e ao representante do Ministério 
Público, relativamente à situação dos processos e 
às demais actividades da sua competência; 

d) Controlar e gerir o pessoal técnico afecto à sua área, e 
responsabilizar-se pela execução das suas compe-
tências, de acordo com as necessidades de serviço; 

e) Cuidar da conservação, do uso correcto e da segurança 
do equipamento e instalações do sector e responder 
perante o superior hierárquico imediato; e 

j ) Promover e controlar o arquivo dos documentos sob 
a responsabilidade do sector. 

2. Para além de competir-lhes as tarefas especificadas no 
número anterior, cabe-lhes ainda controlar a realização das 
actividades abaixo especificadas: 

a) Na área de Controlo de Processos: 
i. Promover o recebimento, a abertura e o 

registo de cada processo fiscal entrado no 
Tribunal, introduzindo-os no sistema elec-
trónico, quando disponível; 

ii. Devolver às partes os documentos que não 
atendam os requisitos formais para a cons-
tituição de processo fiscal; 

iii. Acompanhar e manter actualizado o con-
trolo de movimentação de processos me-
diante a atempada anotação das sucessivas 
mudanças de fase e informar sobre a loca-
lização e o ponto de situação dos mesmos 
aos interessados devidamente habilitados; 

iv. Promover o envio para o arquivo final dos 
processos fiscais devidamente encerrados; 

v. Manter em ordem e controlar o arquivo de 
processos fiscais; 

vi. Promover, com o apoio dos demais sectores, 
a reforma de processos fiscais danificados 
ou desaparecidos; 

vii. Zelar pelo controlo e segurança dos proces-
sos que entrem e/ou saiam do Tribunal para 
vista das partes, ou por qualquer outra razão 
prevista na lei; e 

viii. Dar informações ao Juiz e ao representante 
do Ministério Público, relativamente à situa-
ção dos processos e às acções da sua com-
petência. 

b) Na área de Contagem e Liquidação: 
í. Promover e assegurar a contagem das custas, 

emolumentos e demais importâncias rela-
tivas aos processos, bem como a liquidação 
dos direitos, multas e demais imposições 
referentes aos mesmos; 

ii. Controlar os prazos de vencimento e a reva-
lidação de garantias dadas em processos 
fiscais, promovendo o seu accionamento e 
conversão em receita ou devolução con-
forme o caso; 

iii. Emitir os termos de verificação e contagem 
dos direitos e demais imposições; e 

iv. Proceder ao levantamento das guias de depó-
sito e promover a sua conversão em receita, 
informando no processo se está totalmente 
pago, ou não, e, neste caso, indicar o valor 
remanescente. 

c) Na área de Controlo das Garantias Fiscais e das Mer-
cadorias em Depósito: 

i. Receber e verificar as mercadorias e demais 
bens apreendidos e entregues juntamente com 
o processo fiscal e assegurar que os mes-
mos se encontram devida e correctamente 
consignados no processo e armazenados 
de forma apropriada e segura; 

ii. Vistoriar, periodicamente, os armazéns de 
mercadorias apreendidas e sob a jurisdição 
do Tribunal, verificando o estado das mes-
mas, assim como dos veículos e outros bens 
em depósito; 

iii. Propor o leilão imediato das mercadorias 
facilmente perecíveis ou sujeitas a rápida 
deterioração, contaminação ou a derrame; 

iv. Acompanhar e assegurar que as mercadorias 
e bens apreendidos sejam levados a leilão 
dentro do cronograma que for acordado 
com as Alfândegas e de que o leilão se rea-
lize na forma prevista na lei; 

v. Receber, examinar, arquivar e manter o con-
trolo sobre as garantias dadas sobre pro-
cessos fiscais; 



vi. Participar contra os fiadores ou responsá-
veis pela garantia quando esta não for hon-
rada ou estiver vencida e não revalidada, 
providenciando, junto ao Juiz competente, 
os mandados que forem necessários para 
a reposição da ordem; 

vii. Promover a conferência e verificação, quanto 
aos aspectos legais, dos bens e valores 
dados em garantia, se estão livres de ónus 
reais ou quaisquer outros encargos ou vin-
culações que impeçam o seu uso como 
garantia fiscal; e 

viii. Representar o Tribunal em Cartório para 
fins de recebimento de garantias em forma 
de penhor, hipoteca ou de qualquer outra 
modalidade que requeira a formalização 
notarial. 

d) Na área de Oficiais de Diligência: 

i. Efectuar o serviço externo do Tribunal - cap-
turas, condução de arguidos presos, notifi-
cações, citações, arrestos, buscas e outros; 

ii. Prestar assistência às audiências de discussão 
e julgamento e outras diligências proces-
suais presididas por Magistrados; 

iii. Preparar a expedição da correspondência e 
fazer o seu registo; e 

iv. Realizar quaisquer outras tarefas compatíveis 
com a categoria e com o nível de qualifi-
cação profissional requeridos, quando de-
terminado pelos escalões hierárquicos 
superiores. 

ARTIGO 1 5 

Apoio Administrativo 

1. Em matéria de Gestão e Apoio Administrativo, compete 
ao Secretário Judicial ou ao Escrivão-Chefe prestar todos os 
serviços relativos à aquisição, guarda, gestão e atendimento 
das necessidades do Tribunal, no que se refere aos materiais 
permanentes e consumíveis, comunicação, transporte, instala-
ções, informática, pessoal e património do órgão. 

2. Especificamente, cabe por intermédio os assistentes 
judiciais: 

a) Na área de Recursos Humanos; 
i. Executar a política de recursos humanos do 

Tribunal, promovendo o recrutamento e a 
selecção de funcionários, formação, aber-
tura e manutenção de processos individuais, 
controlo da afectação e da frequência, 
tempo de serviço, direitos e deveres; 

ii. Promover o averbamento nos registos indi-
viduais, relativamente ao tempo de serviço, 
funções desempenhadas, demais direitos e 
deveres, bem como fornecer as certidões 
solicitadas nos termos da lei; 

iii. Coordenar, promover e acompanhar a ava-
liação periódica do pessoal; 

iv. Executar todas as actividades de recebi-
mento, registo, controlo, movimentação e 
arquivo de processos disciplinares; 

v. Providenciar a emissão de actos normati-
vos internos de serviço, tais como Ordens 
de Serviço, Instruções e Circulares; 

vi. Preparar os Termos de Posse dos funcio-
nários e Magistrados do Tribunal; 

vii. Processar os pedidos de deslocação e pro-
videnciar o pagamento das ajudas de custo 
e passagens, quando for o caso; e 

viii. Manter registos, controlar e apresentar pro-
postas, quando da época prevista para o 
efeito, sobre a progressão ou promoção dos 
funcionários, ouvido o respectivo chefe, e 
providenciar os actos necessários; 

b) Na área de Património, Transportes, Comunicações e 
Material: 

i. Manter registo actualizado e controlo dos 
bens patrimoniais e materiais do Tribunal, 
produzindo o respectivo inventário anual; 

ii. Manter controlo do "stock" de material e 
consumíveis e providenciar a sua reposição 
atempada; 

iii. Estabelecer e implementar formas de uso e 
controlo das viaturas do Tribunal, bem como 
da sua manutenção, segurança e consumo 
de combustíveis; 

iv. Incumbir-se da operação e gestão do sistema 
de comunicações do Tribunal, bem como 
da sua manutenção; 

v. Executar a política de aquisição e/ou contra-
tação de bens e serviços para o Tribunal, 
realizando concursos públicos para o efeito 
e promovendo a gestão dos contratos deles 
decorrentes; e 

vi. Coordenar e supervisionar o sistema de segu-
rança física das instalações do Tribunal e 
do seu pessoal, no local de trabalho, acom-
panhando e reportando sobre o desem-
penho do sistema. 

c) Na área de Orçamento e Finanças: 
i. Preparar a proposta orçamental anual e acom-

panhar a disponibilização dos respectivos 
fundos, realizar a execução orçamental 
bem como proceder a sua contabilização e 
prestação de contas, na forma da lei; 

ii. Realizar a gestão do orçamento do Tribunal 
e do fundo de maneio; 

iii. Elaborar a folha de pagamentos e realizar 
todos os pagamentos autorizados; 

iv. Proceder ao recebimento e o registo das im-
portâncias devidas e pagas ao Tribunal; e 

v. Gerir o serviço de tesouraria do Tribunal. 

CAPÍTULO IV 

Conselho Consultivo 

ARTIGO 1 6 

Composição e funcionamento 

1. O Conselho Consultivo é presidido pelo Juiz-Presidente 
do Tribunal Aduaneiro e integra Juízes Profissionais, Vogais, 
Secretário Judicial e Escrivães-Chefe. 

2. Nos seus impedimentos e ausências, o Juiz-Presidente 
do Tribunal será substituído, na presidência do Conselho, pelo 
Juiz Profissional mais antigo. 

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

4. O Presidente poderá convocar o Conselho Consultivo 
normal como previsto no número um deste artigo ou res-
trito, constituído apenas por Magistrados, sempre que julgar 
necessário. 



ARTIGO 17 

Competências do Conselho Consultivo 

Compete ao Conselho Consultivo do Tribunal: 
a) Recomendar a aprovação dos objectivos estratégicos 

da gestão do Tribunal, a proposta orçamental anual 
e seus reajustes, a política de recursos humanos e 
suas modificações, os planos de obras e construções, 
os planos de trabalho referentes às áreas de gestão 
e de administração do Tribunal e propor a actualiza-
ção dos valores da tabela do Regimento de Custas; 

b) Recomendar providências relativas a Magistrados que 
tenham autos conclusos além do prazo legal, de 
conformidade com o que dispuser o Estatuto da 
Magistratura Jurisdicional Administrativa ou outra 
legislação aplicável; 

c) Propor soluções para os conflitos de natureza admi-
nistrativa entre as Secções e demais sectores do 
próprio Tribunal, excluída a matéria processual, 
sem prejuízo das competências do Presidente; 

cl) Recomendar a aprovação do plano anual de licenças 
disciplinares e as questões de pedidos para o mesmo 
período devendo ser deferidos ao Juiz ou Vogal 
mais antigo do Tribunal ou Secção; e 

e) Promover a harmonização da jurisprudência. 

ARTIGO 18 

Competências do Presidente do Conselho Consultivo 

Compete ao Presidente do Conselho Consultivo: 
a) Convocar e presidir as reuniões dos respectivos Con-

selhos, submetendo-lhes questões de ordem; 
b) Convocar sessões extraordinárias; e 
c) Manter a ordem nas sessões, adoptando as providên-

cias necessárias. 

ARTIGO 19 

Participação no Conselho Consultivo em férias ou licença 

O Juiz Presidente do Tribunal, Juiz Profissional de uma 
Secção Judicial ou Vogal, em gozo de férias ou outra licença 
poderá participar das sessões do Conselho Consultivo. 

C A P Í T U L O V 

Disposições finais e transitórias 

ARTIGO 2 0 

Comissão de acompanhamento do período probatório 

1. Os Tribunais poderão dispor de uma Comissão de 
Acompanhamento de Estágio Probatório de Juízes Profissio-
nais e Vogais, a ser designada pelo Presidente do Tribunal 
ou, na falta deste, pelo Conselho Superior da Magistratura 
Jurisdicional Administrativa, integrada por três membros efec-
tivos e um suplente. 

2. As Comissões serão presididas pelo Juiz Profissional 
mais antigo dentre seus membros, salvo recusa justificada. 

3. A permanência dos membros das Comissões será de 
dois anos, permitida a recondução tantas vezes quantas 
entender necessário o Presidente do Tribunal ou o Conselho 
Superior da Magistratura Jurisdicional Administrativa. 

ARTIGO 2 1 

Outras comissões 

Os Tribunais poderão criar comissões temporárias com 
qualquer número de membros, para questões específicas 
quando forem necessárias, para o normal funcionamento da 
estrutura administrativa do Tribunal. 

A R T I G O 2 2 

Das rotinas e procedimentos no processo 
fiscal aduaneiro 

1. As rotinas e procedimentos de cada órgão dos Tribunais 
Aduaneiros são as previstas no Código de Processo Aduaneiro. 

2. Enquanto não for aprovado o Código de Processo Adua-
neiro, deverão ser aplicadas, com as devidas adaptações, as roti-
nas e os procedimentos estabelecidos no Decreto n.° 33 531/44, 
de 21 de Fevereiro, bem como as adoptadas pelo Tribunal 
Administrativo no que for aplicável. 

ARTIGO 2 3 

Instalação progressiva de Tribunais Aduaneiros 
de âmbito provincial 

Serão criadas as condições materiais para a entrada em fun-
cionamento progressiva de Tribunais Aduaneiros de âmbito 
provincial e respectivas secções, por despacho do Presidente 
do Tribunal Administrativo, em coordenação com o Ministro 
de tutela da área de Finanças, reconhecida a necessidade de 
se melhorar a celeridade processual. 

Decreto n.° 18/2004 

de 2 de Junho 

Tornando-se necessário estabelecer os padrões de qualidade 
ambiental e de emissão de efluentes de modo a assegurar 
um controlo e fiscalização efectivos sobre a qualidade do 
ambiente e dos recursos naturais do país, nos termos do 
disposto no artigo 10 da Lei n.° 20/97, de 1 de Outubro, e 
ao abrigo do artigo 33 da mesma lei, o Conselho de Mi-
nistros decreta: 

Único. É aprovado o Regulamento sobre Padrões de Qua-
lidade Ambiental e de Emissão de Efluentes, anexo ao presente 
Decreto e que dele é parte integrante. 

Aprovado pelo Conselho de Ministros, aos 31 de Maio 
de 2004. 

Publique-se 
A Primeira-Ministra, Luisa Dias Diogo. 

Regulamento sobre Padrões de Qualidade 
Ambiental e de Emissão de Efluentes 

C A P Í T U L O I 

Disposições gerais 

ARTIGO 1 

(Definições) 

Para efeitos do presente Regulamento e legislação comple-
mentar, entende-se por: 

1 .Receptor ou meio receptor- um rio, lago, estuário, 
águas subterrâneas, oceano ou outro curso de água, 
solo e ar, no qual os poluentes são descarregados. 

2. Chaminé - conduta de direcção ou controlo da exaus-
tão de fumos ou aerossóis de estabelecimentos 
industriais. 



3. Demanda bioquímica de oxigénio (DBO) - medida da 
quantidade de oxigénio consumida nos processos 
biológicos de quebra de material orgânico em água. 

A. Demanda química de oxigénio (DQO) - medida de 
capacidade de consumo de oxigénio pela matéria 
orgânica presente na água ou água residual. É tam-
bém expressa como a quantidade de oxigénio consu-
mido pela oxidação química. 

5. Efluentes - águas residuais, águas ou outros líquidos 
tratados ou não que vão para um reservatório, bacia, 
planta de tratamento ou outro lugar qualquer. 

6. Emissão - introdução de poluentes no ambiente atra-
vés de chaminés de fumaça, outras aberturas de 
áreas, superficiais de instalações comerciais e indus-
triais, de chaminés residenciais, de automóveis, loco-
motivas, navios ou aeronaves. 

7. Estabelecimento industrial - fábrica, oficina, estaleiro, 
laboratório, armazém ou qualquer outra instalação, 
ainda que móvel, independentemente da sua dimen-
são, número de trabalhadores, equipamento ou de 
outros factores de produção, e nos quais seja exercida 
principal ou acessoriamente, por conta própria ou de 
outrem qualquer actividade industrial. 

8. Fonte de emissão - ponto de origem, fixo ou móvel, 
de poluentes ambientais. 

9. Limites de emissão - quantidade máxima de poluentes 
que são permitidos descarregar por uma fonte de 
poluição. 

10. Nova instalação - qualquer instalação industrial ou de 
combustão cujo pedido de autorização de construção 
ou de exploração tenha sido recebido pelos serviços 
competentes depois da data de entrada em vigor do 
presente diploma. 

11. Padrões de emissão - padrões que estabelecem os 
valores máximos de emissão de poluentes ambientais 
provenientes de fontes de emissão fixas ou móveis. 

12. Padrões de qualidade do ar - são os meios que esta-
belecem os valores limites e valores guias das con-
centrações de poluentes atmosféricos. 

13. Padrões de qualidade da água - s ã o meios pelos quais 
se pode proceder à gestão de qualidade da água de 
modo a satisfazer qualitativamente os requisitos do 
utente. 

14. Padrões primários - fixam valores limites para prote-
ger a saúde pública, inclusive a saúde de populações 
sensíveis, como asmáticos, crianças e idosos. 

15. Padrões secundários - fixam limites para proteger o 
bem-estar público, incluindo diminuição da visibi-
lidade, danos em animais, colheitas, vegetação e 
edifícios. 

16. Partículas suspensas - inclui uma série de substâncias 
de origem natural ou antropogénica cuja velocidade 
de sedimentação é inferior a 10 m/s. 

17. Poluentes atmosféricos - substâncias ou energia que 
exerçam uma acção nociva susceptível de pôr em 
risco a saúde humana, de causar danos aos recursos 
biológicos e aos ecossistemas, de deteriorar os bens 
materiais e de ameaçar ou prejudicar o valor recrea-
tivo ou outras utilizações legítimas dos componentes 
ambientais. 

18. Poluição atmosférica - introdução pelo homem na 
atmosfera, directa ou indirectamente, de poluentes 
atmosféricos. 

19. Resíduos - substâncias, produtos ou matérias, qualquer 
que seja o estado em que se apresentem, cujo detentor 
pretenda ou seja legalmente obrigado a eliminar. 

20. Valor limite de emissão - concentração ou massa de 
poluentes contidos nas emissões provenientes de ins-
talações, que não deve durante um período determi-
nado ser ultrapassada. 

21. Valor limite de qualidade do ar - concentração máxima 
no meio receptor para um determinado poluente 
atmosférico, cujo valor não pode ser excedido durante 
períodos previamente determinados, e nas condições 
que são especificadas no presente diploma, com vista à 
protecção da saúde humana e preservação do ambiente. 

ARTIGO 2 

(Objecto) 

O presente Regulamento tem como objecto, o estabeleci-
mento dos padrões de qualidade ambiental e de emissão de 
efluentes, visando o controlo e manutenção dos níveis admissí-
veis de concentração de poluentes nos componentes ambientais. 

ARTIGO 3 

(Âmbito de aplicação) 

As disposições do presente Regulamento aplicam-se a todas 
as actividades públicas ou privadas que directa ou indirecta-
mente possam influir nos componentes ambientais. 

ARTIGO 4 

(Competências em matéria de controle da qualidade ambiental) 

1. Compete ao Ministério para a Coordenação da Acção 
Ambiental, fiscalizar o cumprimento das disposições constantes 
do presente Regulamento. 

2. Os poderes de fiscalização atribuídos nos termos do nú-
mero anterior incluem a realização, onde se mostre necessário, 
de exames, vistorias e avaliações técnico-eientíficas conside-
rados pertinentes para apurar a qualidade do ambiente. 

ARTIGO 5 

(Apoio técnico) 

No exercício da competência referida no artigo anterior, 
poderá o Ministério para a Coordenação da Acção Ambiental, 
recorrer ao apoio técnico de quaisquer organismos do Estado 
ou particulares de reconhecida competência técnica na área do 
ambiente nos seus diferentes domínios. 

ARTIGO 6 

(Revisão e actualização dos padrões de qualidade ambiental) 

Sempre que outra obrigação não derive de convenções ou 
acordos internacionais a que o país tenha aderido ou, a menos 
que razões ponderosas determinem a sua revisão antecipada, os 
padrões ambientais constantes do presente Decreto serão revis-
tos numa periodicidade nunca inferior a cinco anos. 

C A P Í T U L O II 

Qualidade do ar 

ARTIGO 7 

(Parâmetros para a manutenção da qualidade do ar) 

Os parâmetros fundamentais que devem caracterizar a quali-
dade do ar para que este mantenha a sua capacidade de auto-
-depuração e não tenha impacto negativo significativo para a 
saúde públiça e no equilíbrio ecológico são os estabelecidos 
no Anexo I. 



ARTIGO 8 

(Emissão de poluentes atmosféricos por estabelecimentos 
industriais) 

A emissão de poluentes atmosféricos por estabelecimentos 
industriais, deverão obedecer aos padrões de emissão esta-
belecidos no Anexo I I do presente Regulamento. 

ARTIGO 9 

(Valores limite de emissão para fontes móveis) 

1. A emissão de poluentes atmosféricos por fontes móveis 
ou veículos a motor, deverão conformar-se aos limites máximos 
de emissão admissíveis, no Anexo II. 

2. Sem prejuízo do disposto no número anterior, as autar-
quias locais poderão adoptar medidas regulamentares com-
plementares, tendo em vista a melhoria da qualidade do ar no 
seu tecido urbano. 

ARTIGO 1 0 

(Descarga de poluentes atmosféricos) 

1. A descarga de poluentes atmosféricos por estabelecimen-
tos industriais será efectuada através de chaminés apropriadas 
cuja altura será determinada, para cada caso, nos termos do 
licenciamento ambiental. 

2. Se dois ou mais novos estabelecimentos industriais ou 
de combustão independentes forem construídos de modo que, 
tendo em conta factores técnicos e económicos, os respectivos 
fumos possam ser emitidos por uma chaminé comum, o com-
plexo formado por essas instalações, para efeito de controlo 
de qualidade ambiental, deve ser considerado uma só unidade. 

C A P Í T U L O III 

Qualidade da água 

ARTIGO 11 

(Categorias de qualidade da água) 

1. Os parâmetros para definir a qualidade das águas de domí-
nio público, serão aferidos em função da sua categoria, tendo 
em consideração o objectivo último do seu uso, quer este seja, 
comum ou privativo. 

2. São estabelecidas as seguintes categorias de qualidade 
das águas: 

a) Água para fins de consumo humano; 
b) Água para fins agro-pecuários; 

c) Água para fins de piscicultura; 
d) Água para fins recreativos (natação, esqui aquático 

e mergulho); 

e) Água para fins de processamento de alimentos, bebidas 
alcoólicas e não alcoólicas; 

ARTIGO 1 2 

(Parâmetros de qualidade da água) 

Os parâmetros essenciais que devem caracterizar a qualidade 
da água, em função da sua categoria, para averiguar a confor-
midade das águas com os padrões de qualidade e para permitir 
a determinação de esquemas de tratamento adequados, as águas 
serão classificadas qualitativamente observando-se os parâme-
tros fixados abaixo: 

a) Água para fins de consumo humano: aplicar-se-ão como 
parâmetros de qualidade da água para consumo 
humano, os parâmetros fixados na regulamentação 
específica sobre a matéria; 

b) Água para fins agro-pecuários, para além dos parâme-
tros abaixo, dever-se-ão observar os intervalos reco-
mendados e classificação da água para fins de rega 
constantes do Anexo V I do presente Regulamento: 

• Pecuária: Bactérias <40</100 ml; Baixas con-
centrações de substâncias tóxicas; 

• Irrigação: 
- Total de Sólidos dissolvidos <500 mg/1; 

Total de bactérias < ou = 100000/100 ml; 
- Salinidade: medida através da conducti-

vidade eléctrica da água (CE água, mS/ 
/Cm); 

- Níveis de absorção de sódio (SAR) da água 
de rega. 

c) Água para fins de piscicultura: 
• PH: 6.5 - 8.5; 
• DBO< ou = 1-2 mg/1; 
• Oxigénio dissolvido 6-7 mg/1 (15°C); 4-5 mg/1 

(20°C). 
d) Água para fins recreativos (natação, esqui aquático e 

mergulho): 
• Nulo de cloro, cheiro, gosto e turvação; 
• Bactérias totais < 1000/100 ml; 
• Coliformes < 100/100 ml. 

é) Água para fins de processamento de alimentos, bebi-
das alcoólicas e não alcoólicas: 

• Água para fins de consumo humano; 

• Anião floreto (F - < 1 ppm). 

ARTIGO 1 3 

(Controlo de qualidade) 

1. As entidades competentes farão análises periódicas e 
regulares das águas de modo a adequar regularmente os proces-
sos de tratamento com vista a que as águas estejam conforme 
os parâmetros estabelecidos no presente Regulamento e sejam 
adequadas para os diversos usos permitidos por lei. 

2. O Ministro para a Coordenação da Acção Ambiental 
indicará por despacho ministerial os laboratórios nacionais 
de referência para o apuramento dos parâmetros de controlo 
estabelecidos neste Regulamento. 

ARTIGO 1 4 

(Vigilância sanitária) 

Compete ao Ministério para a Coordenação da Acção Am-
biental, sem prejuízo do disposto no artigo 56, da Lei n.° 16/91, 
de 3 de Agosto, coordenar as acções de vigilância sanitária 
que consistem nomeadamente em: 

a) Avaliar as condições de instalações e funcionamento 
dos sistemas de captação e de abastecimento de 
água; 

b) Monitorar as condições de segurança e funcionamento 
das instalações envolventes das zonas recreacionais; 

c) Avaliar o risco para a saúde pública da qualidade das 
águas para os diversos fins; 

d) Realizar análises e estudos orientados para avaliação 
de factores de risco quando justificados pelos dados 
ambientais ou epidemiológicos; 

e) Comunicar às entidades gestoras dos sistemas de capta-
ção e abastecimento de água e outras envolvidas 
das medidas a tomar para diminuir ou eliminar os 
riscos para a saúde pública. 



ARTIGO 1 5 

(Promoção da qualidade da água para o consumo humano) 

As entidades envolvidas na captação, tratamento e distri-
buição da água para os diversos fins, tomarão as medidas 
necessárias para assegurar a melhoria contínua da qualidade 
da água, nomeadamente através de planos de acção que 
integrem programas de manutenção, de recuperação e de 
ampliação dos sistemas de produção e distribuição de água 
existentes. 

ARTIGO 1 6 

(Descarga de poluentes ou efluentes líquidos industriais) 

1. O destino final das descargas de efluentes líquidos indus-
triais no meio receptor, deverá ser feita através de emissário 
apropriado para o efeito, devendo no entanto, o efluente final 
descarregado, obedecer aos padrões de emissão ou descarga 
estabelecidos no Anexo I I I do presente Regulamento. 

2. A localização do ponto de emissão ou descarga dos 
efluentes deverá ser determinada no âmbito do licenciamento 
ambiental, de forma a que não haja alteração da qualidade das 
águas do meio receptor, impossibilitando a utilização das suas 
águas para outros fins. 

3. Sem prejuízo de legislação específica, a descarga de 
efluentes domésticos no meio receptor deverá obedecer aos 
padrões fixados no Anexo I V do presente Regulamento, e se o 
meio receptor for o oceano, há que garantir que os efluentes 
emitidos obedeçam aos padrões estabelecidos no Anexo V do 
presente Regulamento. 

4. Os valores referidos nos números anteriores poderão ser 
ajustados a valores mais baixos em função da sensibilidade e 
uso do meio receptor, particularmente quando este seja consti-
tuído por lagos, albufeiras ou baías com fraca renovação de 
água ou seus afluentes. 

ARTIGO 1 7 

(Águas para fins recreativos) 

1. Consideram-se aptas a serem utilizadas para fins recrea-
tivos as águas superficiais e do litoral que estejam em confor-
midade com os padrões estabelecidos no artigo 11 do presente 
Regulamento e que não representem qualquer situação de risco 
para a saúde dos seus utilizadores. 

2. A descarga de poluentes ou efluentes líquidos que atinja 
ou possa afectar zonas balneares deve ser controlada com base 
na monitorização da qualidade sanitária das respectivas águas 
e praias e deve ser interdita sempre que constitua uma fonte 
de risco para a saúde dos banhistas e utentes. 

C A P Í T U L O I V 

Qualidade do solo 

ARTIGO 1 8 

(Parâmetros para a manutenção de qualidade dos solos) 

1. Para além das normas técnicas específicas de utilização 
do solo, as actividades agro-pecuárias deverão observar as 
seguintes práticas para a conservação do solo: 

a) Rotação das culturas e das parcelas de produção 
agrícola; 

b) Adubação do solo; 
c) Observação das épocas/datas adequadas à queima dos 

resíduos dos cultivos e da vegetação removida das 
parcelas de produção (limpeza das machambas); 

d) Só serão permitidas culturas anuais em terrenos com 
declividade inferior a 12% (doze por cento) ou 
7o (sete graus); 

e) A fruticultura e pastagens só serão permitidas em ter-
renos com declividade entre 25% (vinte e cinco 
por cento), ou 14° (catorze graus). 

f) Nos terrenos com declividade entre 25% (vinte e cinco 
por cento), ou 14° (catorze graus), 46,6% (quarenta e 
seis e seis décimos por cento), ou 25° (vinte e cinco 
graus), será permitida a extracção vegetal com 
reposição imediata dos espécimes cortados. 

2. Os plantios seja qual for a declividade do terreno, 
deverão ser executados em curva de nível e acompanhados 
de armação do solo em camalhão de nível:. 

a) Nos solos de declive inferior a 2%: 
- sempre que na lavoura do solo se utilize trac-

ção mecânica (alfaias agrícolas/tractor); 
- ou estabelecimento de uma faixa de gramíneas 

em nível, de largura não inferior a 2 metros, 
a meio da parcela cultivada, desde que esta 
não exceda os 100 metros de cumprimento 
segundo o seu maior declive. 

b) Nos solos de declive igual ou superior a 2%: 
- armação de terra em camalhões de nível; 
- ou estabelecimento de uma faixa de gramíneas, 

em nível, de largura não inferior a 2 metros, 
distanciados de 25 em 25 metros. 

c) Os camalhões deverão ter uma altura não inferior a 
30 centímetros e os intervalos entre dois camalhões 
não deve ser superior a 3,5 metros em: 

- terrenos com declive superior a 3% e sempre 
que necessário deverá construir-se uma 
vala de crista; 

- alternadamente e para casos de declives infe-
riores a 3% as medidas recomendadas 
podem ser substituídas por culturas em 
faixa de nível, de largura conveniente. 

d) Em solos declivosos podem ser usados quaisquer 
outros meios de defesa contra a erosão dos solos, 
com especial preferência para os terraços. 

ARTIGO 1 9 

(Substâncias e actividades com impacto no solo) 

1. É proibido o depósito no solo, fora dos limites legalmente 
estabelecidos de substâncias nocivas, que possam determinar 
ou contribuir para a sua degradação. 

2. Fica proibido o exercício de actividades, que impliquem a 
movimentação de solos, sem que sejam tomadas as medidas 
adequadas para a conservação dos solos, que possam resultar 
ou contribuir para a degradação dos solos. 

C A P Í T U L O V 

Emissão de ruídos 

ARTIGO 2 0 

(Limites de emissão de ruídos) 

1.Os níveis de ruídos admissíveis para a salvaguarda da 
saúde e sossego público serão estabelecidos tendo em conta 
a fonte emissora do ruído. 

2. Sem prejuízo do disposto em legislação especial, o Mi-
nistro para a Coordenação da Acção Ambiental estabelecerá, 
ouvidos os sectores de tutela da actividade, por diploma mi-
nisterial, os padrões de emissão de ruído. 



CAPÍTULO VI 

Disposições finais e transitórias 

ARTIGO 2 2 

(Emissão extraordinária de poluentes para o ambiente) 

1. Considera-se emissão extraordinária de poluentes para o 
ambiente, aquela que ocorre por motivos de avaria ou por 
outras circunstâncias, não previstas no exercício duma deter-
minada actividade. 

2. A emissão extraordinária de poluentes atmosféricos para 
o ambiente carece de uma autorização especial a ser emitida 
pelo Ministério para a Coordenação da Acção Ambiental e 
ao pagamento de uma taxa para o efeito. 

ARTIGO 2 3 

(Taxa de emissão de autorização especial) 

1. Para a emissão da autorização prevista no n,° 2, do 
artigo 22 do presente Regulamento será estabelecida uma taxa 
a ser paga pelos poluidores, num valor compreendido entre 
10 000 000,00 MT a 100 000 000,00 MT. 

2. Para a determinação do valor exacto a ser pago pelo 
poluidor, ter-se-á em conta, a qualidade e quantidade de po-
luentes emitidos, bem como a sua periculosidade para a 
saúde e para o ambiente. 

3. O produto da taxa constitui, em 40 % da receita própria 
do Fundo do Ambiente. 

ARTIGO 2 4 

(Transgressões e multas) 

1. Sem prejuízo de aplicação de outras sanções previstas 
na legislação em vigor, constituem transgressões puníveis 
ao abrigo do presente Regulamento, com pena de multa entre 
20 000 000,00 MT e 200 000 000,00 MT, os seguintes factos: 

a) Não observância dos valores de emissão de efluentes 
ao abrigo do presente Regulamento; 

b) Não comunicação imediata de ocorrência de emissão 
extraordinária ao Ministério para a Coordenação da 
Acção Ambiental; 

c) Ocorrência da emissão extraordinária sem autorização 
especial; 

d) Embaraço ou obstrução, sem justa causa, à realização 
das atribuições cometidas às entidades referidas 
no presente Regulamento. 

2. A graduação das multas previstas ao abrigo deste Regu-
lamento, será regulamentada por diploma conjunto dos Mi-
nistros para a Coordenação da Acção Ambiental e do Plano 
e Finanças. 

3. A aplicação de qualquer das penas previstas no n.° 1 do 
presente artigo pode resultar ainda como pena acessória, 
dependendo da gravidade dos danos causados ao ambiente, o 
encerramento da actividade até a sua conformação com as 
disposições legais para o seu funcionamento. 

ARTIGO 2 5 

(Destino dos valores cobrados) 

Os valores das multas cobradas ao abrigo do disposto neste 
Regulamento terão o seguinte destino: 

a) 40% para o orçamento do Estado; 

b) 60% para o Fundo do Ambiente (FUNAB); 

ARTIGO 2 6 

(Adaptação aos padrões) 

Os valores limites constantes no presente Decreto e seus 
anexos aplicam-se a todas as novas instalações, devendo as 
instalações já existentes adaptarem os seus equipamentos para 
o seu cumprimento num período máximo de cinco anos após 
a publicação do presente Regulamento. 

ANEXO I 

Padrões de Qualidade de Ar 

Parâmetro (ug/m3) 

T e m p o d e a m o s t r a g e m 

Parâmetro (ug/m3) 
1 hora 8 horas 24 horas Media aritmética anual 

Primário Secundário Primário Secundário Primário Secundário Primário Secundário 

Dióxido de Enxofre (SO2) 800 365 80 

Dióxido de Nitrogénio (N0 2 ) 400 2 0 0 100 

Monóxido de carbono 40.000 10.000 

Ozono 160 50 70 

Partículas totais suspensas 2 0 0 

Chumbo 3 0 , 5 - 1 , 5 



ANEXO II 

Padrões de emissão para poluentes gasosos pelas indústrias 

Tipo de 
actividade PTS SOx NOx Outros 

Manufactura 

alumínio 

30 Flúor total = 2// H f = 1//VOCs 20 

Manufactura 

cimento 

50 400 600 

Industria cloro-

alcalina 

C1=3 

Produção e 

extracção de 

carvão 

50 

Manufactura de, 

coque 

50 Benzene=5//VOCs=20// recuperação de enxofre pelo 

menos 97% 

F u n d i ç ã o de 

cobre 

Fundições=20 

Outros =50 

1000(S02) As=0,5// Cd=0,05// Cu=1// Pb=0,2// Hg=0,05 

Industria de leite 50 odor aceitável para os vizinhos 

Manufactura de 

tinturas (tingir) 

C1=10// VOCs= 20 

Manufactura 

electrónica 

VOCs=20, //phosphine 1// arsine 1// HF = 5 // HC1 = 

10 

Fundições 20 onde há 

presença de 

metais tóxicos 

50 em outros 

Processamento 

de fruta e 

vegetais 

Guiões 

ambientais 

gerais. 

-50 se >50 

Mwe 

100 se <50 

Mwe 

2000 (S0 2 ) Carvão=750 

Oleo = 460 

Gaz =320 

Dioxinas = máximo 1 ng/Nm3 

Manufactura de 

vidro 

-20 o-nde há 

presença de 

metais tóxicos 

-50 em outros 

-Queima 

óleo 1800 

-Queima gás 

700 

1000-2000 Pb+Cd =5// total de metais pesados =5// As=1// F=1// 

HC1= 50 



Papel e polpa 100 (forno de 

recuperação) 

2 Kg/t ADP H2S=15 (forno de cal) //S total 1,0-1,5 Kg/t 

Açúcar 100 

150 para 

pequenos 

fornos >8,7 

M W 

2000 Combustível 

liquido 460 

Combustível 

Solido 750 

Odor aceitável para vizinhança 

Industr ia de 

peles (curtumes) 

Odor aceitável 

Industria têxtil VOCs 20 

Estações 

termoeléctricas. 

(novas) 

50 0.2tpdia 

(500MW) 

0.1 tpd (<500 

M W ) 

Carvão 750 

Diesel = 460 

Gas 320 

Oleo vegetal 50 Odor aceitável 

Preservação de 

madeira 

50 VOCs 20 

• O&G -óleos e grease, SST- sólidos suspensos totais, AOX- halides orgânicos absorvíveis, M M - media 
mensal 

• Valores em (mg/Nm3)Nm3 - metro cúbico normal (00 C, 101,3 Kpa); 

• PTS = Total de partículas em suspensão. 

Limites máximos de emissão de poluentes atmosféricos admissíveis a fontes móveis 
ou veículos a motor 

Tipo de veículo 

Economia de 
combustível 
assumida 

Km/litro 

CO2 NOx SQOVNM CO N2O partículas Chumbo 

Automóve is de 

passageiros 5.1 3188 6.05 3.09 6.29 0.08 0.06 

Carrinhas a diesel 4.3 3188 7.17 4.11 7.96 0.08 0.10 

Camiões a diesel 

pesados 2.2 3188 42.86 7.63 21.80 0.08 0.26 

Motociclos 12.8 3172 32,30 11,1 40,5 0.08 5.6 

SQOVNM - Substância química orgânica volátil não metil 



Ferro e aço 50 500 750 F = 5 

Fundição zinco e 

chumbo 

20 400 (SO2) As=0.1// Cd=0.05// Cu =0.5// Hg =0.05 // Pb=0.5 // 

Zn=1 

Came 

(processamento) 

150 Minimizar o impacto de odor nos residentes. 

Aço (pequenas 

produtoras) 

-20 onde há 

presença de 

metais tóxicos 

-50 em outros 

2000 750 

F a b r i c o de 

Fertilizantes 

(mistura) 

50 500 Nitrfosfat 

70 mistura 

NH 3 = 50// F = 5 

F a b r i c a de 

fertilizantes 

nitrogenados 

50 300 NH3=50// ureia =50 

Formulação e 

manufactura de 

pesticidas 

5 onde há 

presença de 

compostos 

muito tóxicos 

20 em outros 

VOCs =20// C1= 5 

Manufactura 

petroquímica 

20 500 300 HC1=10// benzeno =5//1,2-dicloro etano = 5// cloreto 

de venilo =5, NH3=15 

R e f i n a r i a de 

petróleo 

50 150 unidade 

de 

recuperação 

de S 

500 unidade 

de 

combustão 

460 H 2 S = 1 5 / / N i + V = 2 

F a b r i c o de 

fertilizantes 

(fosfato) 

50 Fabrica de 

acido 

sulfúrico 

S0 2 = 2 Kg/t 

acido 

S03=0,15Kg 

/t acid 

F=5 



A N E X O III 

PADRÕES DE EMISSÃO DE EFLUENTES LÍQUIDOS PELAS INDÚSTRIAS 

Produção do Alumínio 

Parâmetro Valor MS 

PH 6-9 * 

DQO (demanda química de oxigénio) 150 

Sólidos Suspensos totais 50 * 

Flúor 20 * 

Aumento de temperatura <=3°C 

Alumínio 0,2 

Mercúrio 3.5 * 

Óleos e gorduras 10 * 

Cloro Livre 20 * 

Indústria Cervejeira 

Parâmetro Valor MS 

PH 6-9 * 

DB05 (demanda biológica de oxigénio) 30 * 

DQO 80 

SST(sólidos suspensos totais) 15 * 

Óleos e gorduras 10 

Azoto (NH4) 10 

E-Coliformes (moléculas/100ml) 400 * 

Aumento de temperatura <=3°C 

Indústria de Cimentos 

Parâmetro Valor MS 

PH 6-9 * 

Aumento de temperatura <=3°C 

Sólidos Suspensos Totais 50 * 

Mineração e produção de carvão 

Parâmetro Valor MS 

PH 6-9 * 

SST 35-50 * 

Óleos e gorduras 10 

Mercúrio 3.5 * 



Produção de baterias para veículos 

Parâmetro Valor MS 
DB0 5 30 

DQO 150 * 

SST 50 * 

Óleos e gorduras 10 

Fenol 0.5 * 

Cianeto Total 0.2 * 

Azoto Total 10 

Benzeno 0.05 * 

Indústria de lacticínios 

Parâmetro Valor MS 

PH 6-8 * 

DBO5 50 * 

DQO 250 * 

SST 5 0 * 

Óleos e gorduras 10 

Azoto Total = 10 

Fósforo 2 

E-Coliformes (moléculas/100ml) 400 

Processos de fundição de materiais 

Parâmetro Valor MS 

PH 6 - 9 * 

SST 50 * 

Óleos e gorduras 10 

Cobre 0.5 

Zinco 2 

Processamento de vegetais e frutos 

Parâmetro Valor MS 

PH 6 - 9 * 

DBO5 50 * 

DQO 250 * 

SST 5 0 

Oleos e gorduras 10 

Azoto (Total) 10 



Indústria electrónica (produção de aparelhos electrodomésticos e similares) 

Parâmetro Valor MS 

PH 6-9 * 

DB05 50 

SST (máximo) 50 

SST (media mensal) 20 

Fenol 10 

Cianeto (Livre) 0.1 * 
Cianeto (total) 2 * 
Azoto (NH3) 10 

Fósforo 5 

Flúor 20 

Arsénio 0.1 * 
Cádmio 0.1 * 
Cromo (Cr+6) 0.1 * 
Cobre 0.5 

Mercúrio 0.01 * 

Níquel 0.5 

Chumbo 0.1 * 
Estanho 2 

Hidro-clorocarbonos (total) 0.5 * 

Tricloroetileno 0.5 * 
Tricloroetano 0.5 * 

Indústria de vidro 

Parâmetro Valor MS 

PH 6-9 * 

DQO 250 * 

SST 50 * 

Óleos e gorduras 10 

Chumbo 0.1 * 

Processamento de ferro e aço 

Parâmetro Valor MS 

PH 6-9 * 

DQO 250 * 

SST 15 * 

Óleos e gorduras 15 * 

Fenol 0.02 * 



Cianeto (Livre) 0.1 * 

Cianeto (total) 1 * 

Aumento de Temperatura <= 3 0 C * 

Cromo 0.5 * 

Mercúrio 0.01 * 

Chumbo 0.2 * 

Ferro <1 * 

Zinco 2 * 

Processamento de carne 

Parâmetro Valor MS 

PH 6-9 

DBO5 50 * 

DQO 
250 

SST 50 * 

Óleos e gorduras 10 * 

Azoto (Total) 10 

Fósforo 5 

E-Coliformes (moléculas/100ml) 400 * 

Produção de fertil izantes (Fosfatos) 

Parâmetro Valor MS 

PH 8-9 

SST 15 * 

Azoto (NH4) 10 * 

Fósforo (PO4) 3 

Flúor (fluoreto) 1 

Indústria de fertil izantes (Nitratos) 

Parâmetro Valor MS 

PH 6.9 * 

Amónia (ureia) 0.6 * 

Pesticidas (total) <0.1 * 

SST 50 * 

Amónia livre (NH4+) 0.1 * 

Aumento de Temperatura <= 30 C 

Arsénio 0.5 

Total de metais tóxicos 5 



Indústria petroquímica 

Parâmetro Valor MS 

pH 6-9 

DBO5 20 
DQO 

80 * 

SST 30 

Óleos e gorduras 10 * 

Fenol 0.5 

Azoto (Total) 10 

Temperatura 30 0 C 

Cádmio 0.1 

Cromo (Cr+6) 0.1 * 

Cobre 0.5 

Chumbo 0.1 * 

Amónia 0.2 

Sulfureto 0.2 

Indústria farmacêutica 

Parâmetro Valor MS 

PH 6-9 * 

DBO5 30 * 

DQO 
150 

SST 30 * 

Óleos e gordura 10 

Fenol 0.5 

Arsénio 0.1 * 

Cádmio 0.1 

Cromo (Cr+6) 0.1 * 

Mercúrio 0.01 * 

Refinaria de petróleo 

Parâmetro Valor MS 

PH 6-9 

DBO5 30 

DQO 150 * 

SST 30 

Óleos e gorduras 10 * 

Fenol 0.5 

Azoto Total = 10 



Aumento de Temperatura <= 3 O C 

Cromo (Cr+6) 0.1 * 

Cromo 0.5 

Chumbo 0.1 * 

Benzeno 0.05 

Sulfureto 1 

Indústria gráfica 

Parâmetro Valor MS 

PH 6,5 - 1 0 * 

DBO5 30 

DQO 150 * 

SST 50 * 

Óleos e gorduras 10 

Aumento de Temperatura < = 3 ° C 

Prata 0.5 

Cádmio 0.1 

Cromo (Cr+6) 0.1 * 

Cromo 0.5 * 

Cobre 0.5 

Ferro 0.5 

Chumbo 0.1 * 

Indústria de papel e polpa 

Parâmetro Valor MS 

PH 6-9 * 

DBO5 30 * 

DQO 
150 

SST 
30 

Aditivos 
ND 

Azoto 0.4 kg/t 

Fósforo 0.05 kg/t 

ND = Não detectáveis 

Indústria açucareira 

Parâmetro Valor MS 

pH 6-9 

DBO5 50 
DQO 

250 

SST 50 



Óleos e gorduras 10 

Azoto (NH4) 10 

Fósforo 2 

Aumento de Temperatura <= 3 O C 

Indústria de curtumes 

Parâmetro Valor MS 

pH 6-9 * 

DQO 250 * 

SST 50 * 

Óleos e gorduras 10 * 

Azoto (NH4) 10 

Fósforo 2 

E-Coliformes (moléculas/100ml) 400 * 

Cromo (Cr+6) 0.1 * 

Cromo 0.5 * 

Sulfureto 1 

Indústria têxtil 

Parâmetro Valor MS 

pH 6-9 

DQO 250 

SST 50 

Óleos e gorduras 10 

Fenol 0.5 

Azoto (NH4) 10 

Fósforo 2 

E-Coliformes (moléculas/100ml) 400 

Aumento de Temperatura <=3 " C 

Cromo 0.5 

Cobre 0.5 

Níquel 0.5 

Zinco 2 

Sulfureto 1 



Central termoeléctrica 

P a r â m e t r o Valor MS 

pH 6-9 

SST 50 

Óleos e gorduras 10 

Cloro 0.2 

Aumento de Temperatura <=3"C 

Cromo 0.5 

Cobre 0.5 

Mercúrio 1 

Zinco 1 

Indústria de óleos vegetais 

P a r â m e t r o Valor MS 

pH 6-9 

DBO5 50 

DQO 250 

SST 50 

Óleos e gorduras 10 

Azoto (Total) 10 

E-Coliformes (moléculas/100ml) 400 

Aumento de Temperatura <=3°C 

Arsénio 0.1 

Cromo (Cr+6) 0.1 

Cromo 0.5 

Cobre 0.5 

Indústria de conservação e preservação da madeira 

P a r â m e t r o Valor MS 

PH 6-9 

DQO 150 

SST 50 

Óleos e gorduras 10 

Fenol 0.5 

Flúor 20 



Produção de baterias para veículos 

Parâmetro Valor MS 

pH 6-9 

SST 28 

Óleos e gorduras 10 

Ferro 0.20 

Cádmio 0.01 

Níquel 0.05 

Cobre 0.06 

Chumbo 0.01 

Cobalto 0.5 

Arsénio 0.1 

Indústria química diversa 

Parâmetro Valor MS 

PH 6-9 

SST 50 

Cloretos 100 

Sulfatos 100 

Metalomecânica 

Parâmetro Valor MS 

pH 5.5 - 9.5 

SST 15 

Estrôncio 1.0 

Mercúrio 0.01 

Cobre 1.0 

Níquel 1.0 

Cromo 1.0 

Zinco 1.0 

Chumbo 0.01 

Cádmio 0.01 

Processamento de minerais e metalurgia 

Parâmetro Valor MS 

pH 5.5-9 

SST 15 

Cobre <1 



Zinco <1 

Níquel <1 

Chumbo <1 

Plásticos e sintéticos similares 

Parâmetro Valor MS 

DBO5 20 
DQO 

80 

SST 30 

Fenólicos <0.5 

Zinco <1.0 

Cromo <10.0 

Óleos e gorduras 10 

Azoto (NH4) 10 

Fluoretos (F) <1.0 

Cobre <0.05 

Manufactura da borracha 

Parâmetro Valor MS 

pH 6-9 

DBO5 30 

SST 10 

Chumbo <1.0 

Cromo <1.0 

Zinco <1.0. 

Sabões e detergentes 

Parâmetro Valor MS 

pH 6-9 

DBO5 30 
DQO 

80 

SST <10 

Óleos e gorduras <10 



Oficinas e estações de serviço 

Parâmetro Valor MS 

DBO5 30 

DQO 80 

Óleos e gorduras 10 

Cromo (total) 10 

Fósforo (Zn) 2 

Aumento de Temperatura <= 3 O C 

Processamento de alimentos 

Parâmetro Valor MS 

DBO5 80 

SST 50 

Óleos e gorduras 15 

• As unidades são em mg/1, excepto pH 
• Os parâmetros de maior significado (MS) são assinalados com (*). Aqueles parâmetros que 

normalmente são determinantes nas análises ambientais. 



ANEXO IV 

Padrões d e emissão d e e f luentes l íquidos domést icos 

Parâmetro Valor máximo 
admissível 

Unidades Observações 

Cor diluição 1:20 Presença/ausência 

Cheiro diluição 1:20 Presença/ausência 

pH, 25° C 6,0 - 9,0 Escala de Sorensen 

Temperatura 35° °C A u m e n t o no 

meio receptor 

Demanda química de oxigénio 

(DQO) 

150,0 mg/1 O2 

Sólidos suspensos totais (SST) 60,0 mg/1 

Fósforo total 10,0 mg/1 3 mg/1 em zonas 

sensíveis 

Azoto total 15,0 mg/1 



ANEXO V 

Padrões do corpo receptor (Mar/Oceano) 

a) Materiais flutuantes: virtualmente ausentes 
b) Óleos e graxas: virtualmente ausentes 
c) Substâncias que produzem cor, odor e turbidez: virtualmente ausentes 
d) Corantes artificiais: virtualmente ausentes 
e) Substâncias que formam depósitos objectáveis: virtualmente ausentes 
f) Substâncias e condições que facilitem a vida aquática indesejável: virtualmente ausentes 
g) DBO 5 a 20°C < 5mg/1 
h) Oxigénio Dissolvido (OD) < 6mg/1 
i) pH entre 6.5 e 8.5; não deve haver uma mudança no valor de pH normal maior que 0.2 unidades 
j ) Substâncias potencialmente prejudiciais (teores máximos): 

Alumínio 1.5 mg/1 

Amónia 0.4 mg/1 

Antimónio 0.2 mg/1 

Arsénio 0.05 mg/1 

Bário 1.0 mg/1 

- B e r í l i o 1.5 mg/1 

- B o r o 5.0 mg/1 

Bromo.. 0.1 mg/1 

- Cádmio 0.005 mg/1 

Chumbo 0.01 mg/1 

- Cianeto 0.005 mg/1 

Cloro residual 0.01 mg/1 

Cobre 0.05 mg/1 

Cromo total 0-05 mg/1 

Estanho 2.0 mg/1 

Fenóis 0.001 mg/1 

Ferro solúvel 0.3 mg/1 

Fluoretos 1.4 mg/1 

Manganês 0.1 mg/1 

Mercúrio 0.0001 mg/1 

Níquel 0.1 mg/1 

- N i t r a t o s 10.0 mg/1 

- Nitritos 1.0 mg/1 

- Prata 0.005 mg/1 

Selénio 0.01 mg/1 

Substâncias tensoativas que reagem ao azul de metileno 0,5 mg/1 

Sulfetos como H2S 0.002 mg/1 

- Tálio 0.1 mg/1 

Urânio 0.5 mg/1 

Zinco 0.01 mg/1 



Organoclorados (em microgramas/litros) 

Adrin 0.003 ug/1 

Clordano 0.004 ug/1 

- DDT 0.001 ug/1 

Demeton 0.1 ug/1 

Dieldin 0.003 ug/1 

Endossulfan 0.001 ug/1 

Endrin 0.004 ug/1 

Epóxito de Heptacloro 0.001 ug/1 

Heptacloro 0.001 ug/1 

Metoxicloro 0.03 ug/1 

Lindano(gama-BHC) 0.004 ug/1 

Mirex 0.001 ug/1 

Gution 0.01 ug/1 

Malation 0.1 ug/1 

Paration 0.04 ug/1 

Toxafeno 0.005 ug/1 

Herbecidas (Microgramas/litro) 

- 2.4 D 10.0 ug/1 

- 2.4.5 T 10.0 ug/1 

- 2.4.5 TP 10.0 ug/1 

Compostos organofosforados ou carbamatos totais, em paration 10.0 ug/1 

OBS.: No cálculo das concentrações máximas permissíveis, não serão consideradas vazões de efluentes 
líquidos obtidos através de ebulição dos efluentes com água não poluída (por exemplo: água de 
abastecimento, ou água utilizada na refrigeração). 



ANEXO VI 

Manual para a classificação, quantificação e interpretação de análises laboratoriais de solo 
e Água 

1 AGUA 

Tabela 1.1. CE agua mS/cm 
Min Max Classificação Qualificação Interpretação 

0.10 0.25 Muito baixo Não salgada Sem restrições para rega 
0.26 0.75 Baixo Pouco salgada P o u c o r i s co pa ra r ega com 

lavagem moderada 
0.76 2.25 Médio Salgada Risco para rega: utilizar água sobre 

s o l o s m o d e r a d a m e n t e a mal 
permeáveis e culturas com média a 
b o a t o l e r â n c i a a s a l i n i d a d e : 
lavagem é necessária 

2.26 4.00 alto Altamente salgada Riscos altos para a rega: utilizar 
água sobre solos bem permeáveis e 
cul turas tolerantes a salinidade, 
"condições especiais de lavagem 
necessárias" 

4.01 6.00 Muito alto Extremamente salgada Rega não desejável: apenas sobre 
so los a l t amen te p e r m e á v e i s e 
cu l turas a l t amente to lerantes a 
salinidade 

> 6 . 0 0 Extremamente alto Excessivamente salgada Agua não apta para rega, somente 
em condições muito especiais 

Tabela 1.2 Condurividade electrica maxima da agua de(mS/cm) em funcao textura 
CE pasta (solo) Textura do solo 
mS/cm Areia Franco - arenosa Fanco Franco - argilosa Argila 
< 4 . 0 2.5 1.6 0.8 0.8 0.4 
4 . 1 - 1 0 . 0 6.5 4.0 2.0 2.0 1.0 
> 10.0 10.0 6.0 3.0 3.0 1.6 

Tabela 1.30pH e contuedo catioes e anioes da agua derega 

Grau de restrição 
Ião Simbolo, unidade nenhuma moderada severa 
Cálcio Ca2+, meq/1 Intervalo normal 0 - 20 
Magnésio Mg2+ , meq/1 Intervalo normal 0 - 5 

Rega por aspersão 
Sódio e Cloreto Na+ e C 1 , meq/1 < 3 > 3 

Rega por gravidade 
Cloreto cr < 4 . 0 4.1 - 10.0 > 10 
Carbonato C 0 3

2 , meq/1 Intervalo normal 0.0 - 0.1 
Rega por aspersão 

Bicarbonato H C O 3 , meq/1 < 1.5 1.5 - 8.5 > 8.5 
Sulfato SO 4/2, meq/1 Intervalo normal 0 - 20 
Nitrato N - N 0 3 , mg/1 < 5 5 - 30 > 30 
Amónia N - N H , mg/1 < 5 5 - 30 > 3 0 
Fosfato P - PO4

3 ,mg/1 Intervalo normal 0 - 2 
Potássio K +, mg/1 Intervalo normal 0 - 2 
Boro B, mg/1 < 0.7 0.8 - 3.0 > 3.0 

pH Intervalo normal 6.5 - 8 4 



Tabela 1.4 Saia Soluveis,g/litro 

Min Max Classificação Qualificação Interpretação 
0.0 0.2 baixo pouca salgada Util para rega 
0.3 0.5 médio Moderadamente salgada Útil para rega com lavagem moderada, 

culturas com uma tolerância moderada 
a salinidade 

0.6 1.5 alto Muito salagada Restrições para solos mal drenados, 
culturas devem ser tolerantes a 
salinidade 

> 1.5 Muito alto Extremamente salgada Não apta para rega em condições 
o rd iná r i a s . Solos devem ser 
permeáveis, drenagem adequada, rega 
excessiva, com lavagem considerável e 
culturas altamente tolerantes a 
salinidade 

> 6.00 Extremamente alto Excessivamente salgada Agua não apta para rega, somente em 
condições muito especiais 

Tabela 1.5 SAR (razão para absorção de sodio) da água de rega 
Min Max Classificação Qualificação Interpretação 
0 10 baixo boa Apta para rega, sem restrições 
11 18 médio moderada Problemática em solos com textura fina, com 

baixa velocidade de lavagem, excepto se o solo 
tiver gesso. Água pode ser utilizada em solo 
com textura grosseira ou solos orgânicos bem 
permeáveis 

19 26 alto má Problemática na maior parte dos solos. 
Rega de solos que contêm gesso possivel 

> 2 6 Muito alto Muito má Geralmente não apta para rega 

Tabela 1.6 Total de sólidos dissolvdos, mg/litro, 
Min Max Classificação Qualificação Interpretação 
0 450 baixo óptima Sem restrições para rega 
451 2000 médio moderada Restrições moderadas para rega 
>2000 alto má Restrições severas para rega 



Decreto n.° 19/2004 

de 2 de Junho 

Havendo necessidade de estabelecer as taxas do Imposto 
sobre a Produção do Petróleo (Royalty) , previsto na Lei n.° 3/ 
/2001, de 21 de Fevereiro, Lei dos Petróleos, bem como 
regulamentar o Regime Fiscal específico para as operações 
petrolíferas, no uso da competência atribuída nos artigos 24, 
25 e 29 da mesma Lei, o Conselho de Ministros, decreta: 

Artigo 1.É aprovado o Regulamento do Imposto sobre a 
Produção do Petróleo (Royalty), anexo ao presente Decreto 
e que dele faz parte integrante. 

Art. 2. As contratadas e subcontratadas, não residentes, das 
entidades que desenvolvam operações petrolíferas na Repú-
blica de Moçambique, ficam sujeitas à taxa liberatória de 
10% relativamente ao Imposto sobre o Rendimento das Pes-
soas Colectivas que for devido nos termos do respectivo 
Código, aprovado pelo Decreto n.° 21/2002, de 30 de Julho. 

Art. 3. Compete ao Ministro que superintende a área das 
Finanças aprovar os modelos, os procedimentos e demais 
medidas que se tornem necessários à execução das obriga-
ções decorrentes do presente Decreto e do Regulamento ora 
aprovado. 

Art. 4. É revogado o Decreto n.° 14/82, de 3 de Dezembro, 
e o Regulamento do Imposto sobre a Produção do Petróleo, 
anexo ao mesmo, legislação complementar, bem como toda 
a legislação que contrarie o disposto no Regulamento apro-
vado por este Decreto. 

Aprovado pelo Conselho de Ministros, aos 31 de Maio 
de 2004. 

Publique-se. 

A Primeira-Ministra, Luísa Dias Diogo. 

Regulamento do Imposto sobre a Produção 
do Petróleo (Royalty) 

C A P Í T U L O I 

Incidência 

ARTIGO 1 

Incidência objectiva 

1.O Imposto sobre a Produção do Petróleo incide sobre o 
petróleo produzido no território moçambicano, a partir da área 
de desenvolvimento e produção. 

2. Para efeitos deste Regulamento considera-se petróleo, o 
petróleo bruto, gás natural ou outros hidrocarbonetos produ-
zidos ou susceptíveis de serem produzidos a partir do petróleo 
bruto, gás natural, argilas ou areias betuminosas. 

ARTIGO 2 

Incidência subjectiva 

São sujeitos passivos do Imposto sobre a Produção do Pe-
tróleo, as pessoas singulares ou colectivas titulares do direito 
do exercício de operações petróliferas, produtoras de petróleo. 

ARTIGO 3 

Petróleo produzido 

Considera-se petróleo produzido para efeitos deste Imposto 
a quantidade de petróleo obtido a partir da primeira estação de 
medição estabelecida pelo Governo, incluindo as quantidades 
de petróleo perdidas em resultado de deficiência de operação 
petrolífera ou negligência. 

ARTIGO 4 

Facto gerador 

A obrigação tributária considera-se constituída no momento 
em que o petróleo produzido nos termos do artigo anterior é 
obtido. 

C A P Í T U L O II 

Valor tributável 

ARTIGO 5 

Base tributável 

1. A base tributável do Imposto sobre a Produção do Pe-
tróleo é o valor do petróleo produzido. 

2. O valor do petróleo produzido determina-se tomando 
como base: 

a) No caso do petróleo bruto, os preços médios ponde-
rados a que o petróleo tenha sido vendido pelo 
produtor e suas contratadas no mês a que corres-
ponda o imposto a liquidar; 

b) No caso do gás natural, o valor acordado nos contratos 
de pesquisa e produção, determinados com base em 
contratos ou preços de venda de gás sancionados 
pelo Ministro que tutela a área dos Petróleos ou na 
falta destes os preços médios ponderados a que o 
gás tenha sido vendido pelo produtor e suas con-
tratadas no mês a que corresponda o imposto a 
liquidar. 

3. Os preços a que se refere a alínea a) do número anterior 
terão como referência os preços internacionais dos principais 
centros internacionais de exportação de petróleo. 

4. Para a determinação da base tributável não será conside-
rado o petróleo produzido que se tenha: 

a) Inevitavelmente perdido ou; 

b) Queimado, escapado, reinjectado ou usado em opera-
ções de recuperação de petróleo mediante auto-
rização do Governo, 

ARTIGO 6 

Valor representado em moeda estrangeira 

1. Sempre que os elementos necessários à determinação do 
valor tributável sejam expressos em moeda diferente da moeda 
nacional, as taxas de câmbio a utilizar são as taxas médias 
de venda, publicadas pelo Banco de Moçambique, na data da 
constituição da obrigação tributária. 

2. Não existindo câmbio na data referida no número ante-
rior aplicar-se-á o da última cotação anterior publicada a 
essa data. 

ARTIGO 7 

Correcção da base tributável 

1. A Repartição de Finanças da área fiscal do domicílio 
do sujeito passivo pode alterar o valor tributável declarado 
quando verifique que os preços declarados pelo contribuinte, 



não estão de acordo com o estabelecido no artigo 5 ou que 
os mesmos se afastam dos preços normais de mercado entre 
comprador e vendedor independentes, bem como, se não 
tiverem sido seguidas as regras do artigo 6. 

2. Para determinar os preços normais de mercado a que se 
refere o número 1, a Repartição de Finanças deve ter em conta: 

a) Informações sobre todas as vendas de petróleo, reali-
zadas entre comprador e vendedor independentes 
no período em causa; 

b) Informações sobre os preços de venda do petróleo de 
quantidade, qualidade, densidade e grau compará-
veis nos principais centros internacionais de expor-
tação de petróleo durante o período em causa; 

c) Quaisquer outros dados ou informações que consi-
dere relevantes para a determinação do preço nor-
mal de mercado entre comprador e vendedor 
independentes. 

3. Do valor tributável apurado nos termos do n.° 1 deste 
artigo será notificado o sujeito passivo, podendo recorrer do 
mesmo nos termos do contencioso das contribuições e impostos, 
para o Tribunal competente. 

4. Os procedimentos referidos nos números anteriores não 
prejudicam a aplicação das sanções correspondentes. 

C A P Í T U L O III 

Taxas 

ARTIGO 8 

Taxas 

1. As taxas do Imposto sobre a Produção do Petróleo são 
as seguintes: 

a) 8% para o petróleo bruto; 

b) 5% para o gás natural. 

2. Tratando-se de petróleo produzido no mar, as taxas são 
as seguintes: 

- Profundidade Para o petróleo bruto Para o gás natural 

Até 100 metros 7 % 4 % 

100 até 500 metros 5 % 3 % 

Superior a 500 metros 3 % 2 % 

C A P Í T U L O I V 

Liquidação e pagamento 

ARTIGO 9 

Liquidação 

A liquidação do Imposto sobre a Produção do Petróleo será 
efectuada pelos sujeitos passivos a que se refere o artigo 2. 

ARTIGO 1 0 

Forma, prazo e local de pagamento 

O Imposto sobre a Produção do Petróleo é pago, por meio 
de guia Modelo B, pelo sujeito passivo nas Repartições de 
Finanças ou em qualquer outra entidade autorizada nos termos 
da lei, até ao dia 20 do mês seguinte àquele em que a obri-
gação tributária se tenha constituído. 

ARTIGO 11 

Pagamento em espécie 

1. O Governo poderá optar pela cobrança em espécie, de 
parte ou da totalidade do imposto, mediante notificação feitã 
pelo Ministério que superintende a área de Finanças, ouvido 
o Ministério que superintende a área de Petróleos, ao contri-
buinte com uma antecedência não inferior a cento e oitenta 
dias contados até ao primeiro dia do mês a que se reportar o 
imposto. 

2. A obrigação do pagamento do imposto deverá ser feita até 
ao fim de cada mês mediante a entrega, à entidade designada 
pelo Ministério que superintende a área de Finanças, no ponto 
de entrega das quantidades mencionadas na notificação refe-
rida no número 1. 

3. Para efeitos do n.° 2 do presente artigo, ponto de entrega 
significa, no caso de gás natural, a flange de entrada em gaso-
duto de transporte e, no caso do petróleo bruto, a flange de 
entrada em oleoduto de transporte ou da tubagem de carrega-
mento em navio-tanque. 

ARTIGO 1 2 

Juros compensatórios 

1. Sempre que, por facto imputável ao sujeito passivo, for 
retardada a liquidação ou o pagamento de parte ou da totali-
dade do imposto devido, acrescerão ao montante do imposto 
juros compensatórios, de harmonia com o artigo 88 do Código 
do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas. 

2. Os juros referidos no número anterior serão contados dia 
a dia, a partir do dia imediato ao termo do prazo para a entrega 
do imposto ou, tratando-se de retardamento da liquidação, a 
partir do dia em que o mesmo se iniciou, até à data em que for 
regularizada ou suprida a falta. 

C A P Í T U L O V. 

Obrigações acessórias, fiscalização e sanções 

ARTIGO 1 3 

Declaração mensal 

1. Os sujeitos passivos do imposto ou os seus representantes 
legais são obrigados a apresentar mensalmente uma declaração 
do imposto liquidado. 

2. A declaração a que se refere o número anterior é de mo-
delo oficial devendo ser apresentada conjuntamente com a 
guia de pagamento a que se refere o artigo 10, até o dia 20 do 
mês seguinte ao da produção, devendo conter entre outros 
elementos ós seguintes: 

a) A quantidade de Petróleo Bruto e/ou de Gás Natural 
produzido durante o mês; 

b) A quantidade de Petróleo Bruto e/ou de Gás Natural 
vendido durante o mês; 

c) A quantidade de Petróleo Bruto e/ou de Gás Natural 
armazenado no início e no final de cada mês; 

d) A quantidade de Petróleo Bruto e/ou de Gás Natural 
inevitavelmente perdido; 

e) A quantidade de Petróleo Bruto e/ou de Gás Natural que 
se tenha queimado, escapado, reinjectado ou usado 
em operações de recuperação de petróleo mediante 
autorização do Governo; 

f ) A quantidade de Petróleo Bruto e/ou de Gás Natural 
sobre o qual deve ser entregue ou pago o imposto; 



g) O montante do imposto a ser entregue ou a ser pago 
nesse mês; e 

h) Quaisquer outras informações relevantes para a liqui-
dação do imposto. 

3. Sempre que aos serviços da Administração Tributária se 
suscitem dúvidas sobre quaisquer elementos constantes das 
declarações, notificarão os contribuintes para prestarem por 
escrito, no prazo que lhes for fixado, nunca inferior a 10 dias, 
os esclarecimentos necessários. 

ARTIGO 14 

Local de entrega das declarações 

1. As declarações e demais documentos devem ser entre-
gues na Repartição de Finanças competente a que correspon-
der o domicílio fiscal do sujeito passivo ou qualquer outro 
local determinado por lei. 

2. O cumprimento das obrigações declarativas estabelecidas 
neste Regulamento pode ainda ser efectuado através dos meios 
disponibilizados no sistema de transmissão electrónica de 
dados, para o efeito autorizado. 

ARTIGO 15 

Obrigações contabilísticas 

1. Os sujeitos passivos deste imposto estão obrigados a 
possuir contabilidade organizada nos termos dos Códigos do 
IRPS e do IRPC, de forma a possibilitar o conhecimento claro 
e inequívoco dos elementos necessários à verificação do im-
posto liquidado, bem como a permitir o seu controlo. 

2. O registo das operações e actos a que se refere o nú-
mero anterior é efectuado de forma a evidenciar os elementos 
referidos no n.° 2 do artigo 13. 

3. Os documentos de suporte aos registos referidos nos 
número anteriores e os documentos comprovativos do paga-
mento do Imposto sobre a Produção do Petróleo serão con-
servados em boa ordem durante o prazo de 10 anos. 

ARTIGO 1 6 

Entidades fiscalizadoras 

Sem prejuízo do disposto na Lei n.° 3/2001, de 21 de Fe-
vereiro, o cumprimento das obrigações impostas por este 
Regulamento e por outra legislação tributária aplicável será 
fiscalizado pela Administração Tributária. 

ARTIGO 17 

Sanções 

As transgressões ao disposto neste Regulamento cons-
tituem infracções tributárias puníveis na Lei n.° 15/2002, de 
26 de Junho, Lei de Bases do Sistema Tributário, no Regime 
Geral das Infracções Tributárias, aprovado pelo Decreto n.° 46/ 
/2002, de 26 de Dezembro, e na demais legislação aplicável. 

C A P Í T U L O VI 

Garantias dos contribuintes 

ARTIGO 18 

Lei aplicável 

Às garantias dos contribuintes aplica-se a Lei n.° 15/2002, 
de 26 de Junho, e demais legislação aplicável. 

ARTIGO 19 

Restituição do imposto 

1. Sem prejuízo do disposto nos artigos anteriores, os sujei-
tos passivos podem solicitar reembolso do imposto indevida-
mente pago no prazo de cinco anos contados a partir da data 
do pagamento. 

2. Para efeitos do disposto no número anterior, os interes-
sados apresentam, juntamente com o pedido, os documentos 
comprovativos da liquidação e pagamento do imposto. 

C A P Í T U L O V I I 

Disposições diversas 

ARTIGO 2 0 

Definições 

Para efeitos deste Regulamento aplica-se o significado atri-
buído aos termos e expressões utilizados na Lei n.° 3/2001, 
de 21 de Fevereiro. 

ARTIGO 2 1 

Regime transitório 

As entidades que desenvolvam operações petrolíferas que 
tenham assinados contratos de pesquisa e produção, ainda 
vigentes, com base na legislação ora revogada, continuarão a 
cumprir a suas obrigações fiscais nos termos desses contratos, 
salvo se os mesmos solicitarem, expressamente, a aplicação 
das disposições do presente Regulamento, no prazo máximo 
de noventa dias, a contar da data da sua entrada em vigor. 

Decreto n.° 20/2004 
de 2 de Junho 

A situação actual da investigação criminal requer uma pro-
funda reforma, no quadro das acções de reforma do sector da 
justiça, sendo necessário fazer um redesenho da sua organi-
zação, funcionamento, aliado à afectação de recursos humanos, 
materiais e financeiros que possam garantir melhor funcio-
namento e eficácia deste sector. 

Consciente de que a reforma a levar a cabo constitui um 
empreendimento complexo e de grande dimensão, a ser pla-
neado e implementado progressivamente no tempo, impõe-se 
por isso a tomada de medidas de carácter urgente que sejam 
necessárias. 

Nestes termos, ao abrigo das disposições conjugadas do 
artigo 5 da Lei n.° 17/97, de 1 de Outubro, e do artigo 12 da 
Lei n.° 19/92, de 31 de Dezembro, o Conselho de Ministros 
decreta: 

Único. O artigo 14 do Decreto n.° 27/99, de 24 de Maio, 
passa a ter a seguinte redacção: 

"1 

2. A Direcção de Investigação Criminal é dirigida por 
um Director, nomeado pelo Ministro do Interior, de 
entre técnicos com grau mínimo de licenciatura em 
direito ou equivalente e que preencha os demais re-
quisitos estabelecidos no qualificador. 



3.O Director é coadjuvado pelo Chefe do Departamento 
de Instrução e Investigação, que o substitui nas. suas 
ausências e impedimentos. 

4 " 

Aprovado pelo Conselho de Ministros; aos 51 de Maio 
de 2004. 

Publique-se. 

A Primeira-Ministra, Luísa Dias Diogo. 


