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SUMARIO 

Ministér io da Admin is t ração EstataI 

Diploma Ministerial n.o. 100/2008 

Aprova o Regulamento do Fardamento e distintivos das 
Autoridades Comunitárias. 

MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO ESTATAL 

Diploma Ministerial n.o 100/2008 
de 24 de Outubro 

Tornando-se necessário definir o fa rcamento e os distintivos 

das autor idades comunitárias, ao abrigo do que se dispõe na 

alínea d) do artigo 5 do Decreto n° 15/2000, de 20 de Junho, o 

Ministro da Adminis t ração Estatal determina: 

Art igo 1. É aprovado o presente Regulamento, que define o 

fardamento e os distintivos das autoridades comunitárias bem 

como as suas formas de uso, que consta em anexo, e é parte 

integrante do presente Diploma. 

Art . 2. O f a r d a m e n t o a p r o v a d o ap l ica-se às au to r idades 

comunitárias, em todo o território nacional. 

Maputo, 30 de Maio de 2008. - O Ministro da Administração 

Estatal, Lucas Chomera Jeremias. 

Regulamento do Fardamento e Distintivos 
das Autoridades Comunitárias 

CAPÍTULO I 

Disposições Gerais 

A R T I G O 1 

Class i f icação do Fardamento 

O fardamento das autoridades comunitárias é diferenciado 
consoante o escalão, sendo: 

1) Para as autoridades comunitárias do 1o escalão: 

a) Fardamento cerimonial; 
b) Fardamento de serviço. 

2) Para as autor idades comunitár ias do 2o escalão: 
Fardamento de serviço. 

A R T I G O 2 

Composição do Fardamento das Autoridades Comunitárias 

1. O fa rdamento cerimonial das autor idades comunitár ias 
do 1o escalão é composto por: 

a) Camisa para homem e senhora; 
b) Casaco para homem e senhora; 
c) Calças; 
d) Saia; 
e) Meias; 

f ) Gravata; 
g) Boné; 
h) Platinas; 

i) Sapatos para homem e senhora; e 
j ) Cinto. 

2.O fardamento de serviço das autoridades comunitárias do 1.o 

escalão é composto por: 
a) Camisa para homem e senhora; 
b) Casaco para homem e senhora; 
c) Calças; 

d) Saia; 
e) Meias; 

f) Camisola; 
g) Gravata; 
h) Boina; 

i) Pares de platina; 
j ) Sapato para homem e senhora; 
k) Cinto. 
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3. O fardamento das autoridades comunitárias do 2o escalão 
é composto por: 

a) Camisa para homem e senhora; 
b) Casaco para homem e senhora; 
c) Calças; 
d) Saia; 
e) Meias; 
f) Boina; 

g) Sapato para homem e senho "a; 
h) Cinto. 

CAPÍTULO II 

Caracterização e Especificação Técnica do Fardamento 
das Autoridades Comunitárias 

ARTIGO 3 

C a r a c t e r i z a ç ã o d o f a r d a m e n t o c e r i m o n i a l 

O fardamento cerimonial comporta as seguintes características: 
1. Camisa: 

a) Para homem: É de manga comprida, dc popeline, cor 
creme, com colarinho para gravata, bolso do lado 
esquerdo, com punhos e ombreiras com botão para 
platina; 

b) Para senhora: É de manga comprida, de popeline, cor 
creme, com colarinho pan gravata, bolso e botões do 
lado esquerdo, com punhas e ombreiras com botão 
para platina; 

2. Casaco: 

a) Para homem: E de caqui, com quatro bolsos à frente, 
manga comprida e ombreira para platinas; os botões 
são de metal com gravação do Emblema da República 
de Moçambique dourado; 

b) Para senhora: E de caqui, com quatro bolsos à frente, 
manga comprida e ombreira para platinas; os botões 
são de metal, colocados do lado esquerdo, com 
gravação do Emblema da República de Moçambique 
dourado; 

2.1. O casaco para os chefes tradicionais, de ambos os sexos, 
leva três fitas amarelas, nos punhos das mangas; 

2.2. O casaco para os secretários, de ambos os sexos, leva 
uma fita amarela e larga, nos punhos das mangas; 

3. Calças: São de caqui e levam uma fita amarela, colocada 
longitudinalmente, nas partes laterais externas; 

4. Saia: Comprida, de caqui; 
5. Meias: São de algodão puro, cor castanho claro; 
6. Gravata: É de cor castanho claro, com logo do Emblema da 

República; 
7. Boné: De caqui, tipo motorista, pala de plástico duro, com 

cordões dourados e Emblema da República de Moçambique 
dourado; 

8. Platinas: São de caqui; 
8.1. Para os chefes tradicionais, levam gravação de três estrelas, 

douradas; 
8.2. Para os secretários, levam um Emblema da República de 

Moçambique, dourado; 
9. Sapatos: 

a) Para homem: Em cabedal liso, de 1.3 à 1.6 mm de 
espessura , t ipo social , cas tanhos, com sola de 
borracha resistente a todas as temperaturas; 

b) Para senhora: Em cabedal liso, de 1.2 à 1.5 mm de 
espessura, tipo social, com salto de 1.5 à 3.5cm de 
altura, castanhos, sola de borracha resistente a todas 
as temperaturas; 

10. Cinto: Em cabedal tipo crude, com 5cm de largura, de 2.0 à 
2.2 mm de espessura, castanho, forrado com o próprio cabedal, 
fivela personalizada com o Emblema da República de Moçambique. 

ARTIGO 4 ARTIGO 10 

E s p e c i f i c a ç õ e s T é c n i c a s 

O fardamento cerimonial das autoridades comunitárias 
do 1o escalão possui as seguintes especificações técnicas: 

1. Camisa para homem e senhora: 65% Polyester 35% 
Algodão; 

2. Casaco para homem e senhora: 65% Polyester t 35% 
Algodão; 

3. Calças: 65% Polyester + 35% Algodão; 
4. Saia: 65% Polyester + 35% Algodão; 
5. Meias: 80% Algodão + 20% Nylon; 
6. Gravata: 100% Polyester; 
7. Boné: 65% Polyester+ 35% Algodão; 
8. Platinas: 65% Polyester + 35% Algodão; 
9. Sapatos: 

a) Para homem: Em cabedal liso, de 1.3 à 1.6 mm de 
espessura , t ipo social , cas tanhos , com sola de 
borracha resistente a todas temperaturas; 

b) Para senhora: Em cabedal liso, de 1.2 à 1.5 mm de 
espessura, tipo social, com salto de 1.5 à 3.5 em de 
altura, castanhos, sola de borracha resistente a todas 
temperaturas; 

10. Cinto: Em cabedal tipo crude, com 5 cm de largura, de 2.0 à 
2.2 mm de espessura, castanho, forrado com o próprio cabedal, 

f ivela persona l izada com o Emblema da Repúbl ica de 
Moçambique. 

ARTIGO 5 

C a r a c t e r i z a ç ã o d o F a r d a m e n t o d e S e r v i ç o d o 1.o E s c a l ã o 

O fardamento de serviço das autoridades comunitárias do 1o 

escalão tem as seguintes características: 
1. Camisa: 

a) Para homem: E de manga comprida, de popeline, cor 
creme, com colarinho para gravata, bolso do lado 
esquerdo, com punhos e ombreiras com botão para 
platina; 

b) Para senhora: É de manga comprida, de popeline, cor 
creme, com colarinho para gravata, botões e bolso do 
lado esquerdo, com punhos e ombreiras com botão 
para platina; 

2. Casaco: 
a) Para homem: Curto, de caqui, com quatro bolsos à frente, 

manga comprida e ombreiras para platinas, botões de 
metal com gravação do Emblema da República de 
Moçambique dourado; 

b) Para senhora: Curto, de caqui, com quatro bolsos à frente, 
manga comprida e ombreiras para platinas, botões de 
metal do lado esquerdo, com gravação do Emblema da 
República de Moçambique dourado; 

3. Calças: São de caqui; 
4. Saia: É de caqui, comprida; 
5. Meias: São de algodão puro, creme; 
6. Camisola: É de lã pura, castanho, com decote em bico tipo 

plover; 
7. Gravata: É de cor caqui, com logo do Emblema da República 

de Moçambique; 
8. Boina: É castanho, com Emblema da República de 

Moçambique dourado; 
9. Pares de platina: São de caqui, com duas fitas douradas e 

Emblema da República de Moçambique; 
10. Sapatos: 

a) Para homem: Meia bota, em cabedal gravado, de 2.0 à 
2.2 mm de espessura, biqueira reforçada com tela 
especial, castanhos, sola de borracha resistente a 
todas as temperaturas; 



b) Para Senhora: Meia bota, em cabe dal liso, de 1.2.à 1.5 mm 
de espessura , cas tanhos , com sola de borracha 
resistente a todas as temperaturas; 

11. Cinto: É de cabedal, 5 cm de largura, de 2.0 a 2.2 mm de 
espessura, castanho, forrado com o próprio cabedal, fivela 
personalizada com Emblema da República de Moçambique. 

AR tIGO 6 

Especificações Técnicas 

O fardamento de serviço das autoridades comunitárias do 1.o 

escalão tem as seguintes especificações técnicas: 
1. Camisa para homem e senhora: 65% Polyester + 35% 

Algodão; 
2. Casaco para homem e senhora: 65% Polyester + 35% 

Algodão; 
3. Calças: 65% Polyester + 35% Algodão; 
4. Saia: 65% Polyester + 35% Algodão; 
5. Meias: 80% Algodão t 20% Nylon; 
6. Camisola: 50% Lã + 50% Acrylalic; 
7. Gravata: 100% Polyester; 
8. Boina: 100% Algodão; 
9. Pares de platina: 65% Polyster + 35% Algodão; 
10. Sapatos: 

a) Para homens: Meia bota, em cabedal gravado, de 2.0 à 
2.2 mm de espessura, b i q u e r a reforçada còm tela 
especial , castanhos, sola de borracha resistente a 
todas as temperaturas; 

b) Para Senhoras: Meia bota, em cabedal liso, de 1.2 à 1.5 mm 
de espessura, castanhos, sola de borracha resistente 
a todas as temperaturas; 

11. Cinto: 
Em cabedal tipo crude, com 5 cm de largura, de 2.0 à 2.2 mm de 

espessura, castanho, forrado com o próprio cabedal , fivela 
personalizada com o Emblema da República de Moçambique. 

ARTIGO 7 

Caracterização do Fardamento do 2° Escalão 

2. O fardamento das autoridades comunitárias do 2° escalão 
tem as seguintes características: 

1. Camisa: 

a) Para homem: É de manga comprida, de popeline, cor 
cas tanha; 

b) Para senhora: É de manga comprida, de popeline, cor 
castanha, botões do lado esquerdo; 

2. Casaco: 

a) Para homem: Curto, de caqui, gola redonda, com quatro 
bolsos à frente, manga comprida e ombreiras para 
platinas, botões de metal com gravação do Emblema 
da República de Moçambique dourado; 

b) Para senhora: Curto, de caqui, gola redonda, com quatro 
bolsos à frente, manga comprida e ombreiras para 
platinas, botões de metal colocados do lado esquerdo, 
com g r a v a ç ã o do E m b l e m a da R e p ú b l i c a de 
Moçambique dourado; 

3. Calças: São de caqui; 
4. Saia: É caqui, comprida; 
5. Boina: É cas tanho , com Emblema da Repúbl ica de 

Moçambique dourado; 
6. Meias: De algodão puro, caqui; 
7. Sapatos: 

a) Para homem: Meia bota, em cabedal gravado, de 2.0 à 
2 .2mm de espessura, biqueira reforçada com tela 
especial , castanhos, sola de borracha resistente a 
todas as temperaturas; 

b) Para senhora: Meia bota, em cabedal liso, de 1.2 à 1.5 mm 
de espessura, castanhos, sola de borracha resistente 
a todas as temperaturas; 

8. Cinto: Em cabedal tipo crude, com 5 cm de largura, de 2.0 à 
2.2 mm de espessura, castanho, forrado com o próprio cabedal, 
fivela personalizada com o Emblema da República de Moçambique. 

ARTIGO 8 

Especificações Técnicas 

O fardamento das autoridades comunitárias do 2o escalão tem 
as seguintes especificações técnicas: 

1. Camisa para homem e senhora: 65% Polyester + 35% 
Algodão; 
2. Calças: 65% Polyester + 35% Algodão; 
3. Saia: 65% Polyester + 35% Algodão; 
4. Boina: 100% Algodão; 
5. Meias: 80% Algodão + 20% Nylon; 
6. Boina: 100% Algodão; 
7. Sapatos: 

a) Para homem: Meia bota, em cabedal gravado, de 2.0 
à 2.2 mm de espessura, biqueira reforçada com tela 
especia l , cas tanhos , sola de borracha resis tente 
a todas as temperaturas; 

b) Para senhoras: Meia bota, em, cabedal liso, de 1.2 à 
1.5 mm de espessura, castanhos, com sola em borracha 
resistente a todas as temperaturas; 

8. Cinto: Em cabedal tipo crude, com 5 cm de largura, de 2.0 à 
2.2 mm de espessura, castanho, forrado com o próprio cabedal, 

fivela personalizada com o Emblema da República de Moçambique. 

CAPÍTULO III 

Distintivos 

ARTIGO 9 

Composição 

1. São distintivos das autoridades comunitárias em geral: 

a) Emblema da República de Moçambique, em bronze; 
b) Crachá, em bronze; 
c) Faixa, com cores da Bandeira Nacional; 
d) Bandeira Nacional. 

2. As e s p e c i f i c a ç õ e s dos d i s t i n t i vos das a u t o r i d a d e s 
comunitárias do 1o escalão são as seguintes: 

a) Emblema: Em bronze, com brilho, cunhado, de 1mm de 
espessura, em forma circular, de 56 mm de diâmetro e 
peso de 0.05 mgr. 

b) Crachá: De 70mm de comprimento e 2 mm de largura, em 
bronze, banhado do líquido de resina, com inscrição 
"AUTORIDADE COMUNITÁRIA". 

c) Faixa: Tecido "Ultrashm", com 1.70 cm de comprimento e 
20 cm de largura, com as cores da Bandeira Nacional, 
bainhada aos lados com franje dourado francês. 

d) Bandeira Nacional: Tecido "polyester" transparente e 
resistente para os grandes ventos do litoral, com 
tamanho de 1.35x90 cm (bandeira média). 

3. As e s p e c i f i c a ç õ e s dos d i s t i n t i vos das a u t o r i d a d e s 
comunitárias do 2° escalão são as seguintes: 

d) Emblema: De 0.5 mm de espessura, em forma circular, de 
47 mm de diâmetro, banhado de líquido de resina para 
o brilho permanente e resistente. 

b) Crachá: Em bronze, de 60 mm de comprimento e 1.5 cm 
de largura, banhado do l íquido de resina, com 
inscrição "AUTORIDADE COMUNITÁRIA" 



c) Faixa: Tecido "Ultrashm", com 1.70 cm de comprimento 
e 11 cm de largura, com as cores da Bandeira Nacional, 
bainhada aos lados com franje dourado francês. 

CAPÍTULO V 

Formas de Uso e Cuidados a ter com o Fardamento 
e Distintivos 

ARTIGO 1 0 

Fardamento Cerimonial 

1. O fardamento cerimonial das autoridades comunitárias é 
usado em cerimónias oficiais do Estado, nomeadamente, cm todas 
as datas comemorativas, em ocasiões oficiais e em cerimónias ou 
festas tradicionais. 

2. Para que o fardamento das autoridades comunitárias se 
mantenha em condições de dignificar, deve ser guardado e 
mantido em lugar seguro e limpo. 

3. Para o fardamento cerimonial, o beneficiário é obrigado a 
conservâ-lo pelo período mínimo de cinco anos, contados a partir 
da data de recepção. 

4. Se o fardamento for extraviado ou mal conservado, num 
período inferior a cinco anos, fica o beneficiário responsabilizado 
a repô-lo, através do pagamento de todos os custos inerentes à 
sua produção e transporte. 

ARTIGO 11 

Fardamento de Serviço 

1. O fardamento de serviço das autoridades comunitárias é 
usado em encontros de serviço entre elas, em reuniões com as 
respectivas comunidades, ou na realização de outras actividades 
junto das comunidades. 

2. Para o fardamento de serviço, o beneficiário é obrigado a 
conservâ-lo pelo período mínimo de dois anos, contados a partir 
da data da sua recepção. 

4. Se o fardamento for extraviado ou mal conservado, num 
período inferior a dois anos, fica o beneficiário responsabilizado 
a repô-lo, através do pagamento de todos os custos inerentes à 
sua produção e transporte. 

ARTIGO 12 

Uso de Distintivos 

1. Quando em serviço, as autoridades comunitárias, para além 
do fardamento devem usar os seguintes distintivos: 

a) Emblema da República de Moçambique, colocado do 
lado esquerdo; 

b) Crachá de identificação; 
c) Faixa com as cores da Bandeira Nacional. 

2. Somente as autoridades comunitárias do 1o escalão devem 
içar nas suas residências, a Bandeira Nacional. 

ARTIGO 1 3 

Mortes 

1. Em caso de morte, o fardamento deve ser recolhido pela 
Autoridade da Administração do Estado do respectivo escalão 
territorial, devendo ser enterrado nos casos em que a tradição 
local assim o exija. 

2. Independentemente da tradição local, os distintivos ficam à 
guarda da autoridade do respectivo escalão territorial. 

ARTIGO 14 

Autoridades Comunitárias das Autarquias Locais 

Os chefes tradicionais das autarquias locais, reconhecidos, 
usam o fardamento definido neste Regulamento. 

ARTIGO 1 5 

Dúvidas ou Omissões 

As dúvidas ou omissões suscitadas na aplicação do presente 
Diploma, serão esclarecidas pelo Ministro da Administração 
Estatal. 


