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O Conselho de Ministros da Re.
pública Popular de Moçambique aca-
ba de aprovar um conjunto de dispo-
sições normativas destinadas a disci-
plinar a Íorma de aquisição e àliena.
ção de veículos para as Missões Di.
plomáticas e pessoas enqulparadas
ao nivel de privilégios. revogando ao
mesmo tempo o Decrelo n.r 32176,
de 19 de Agoslo, sobre a meslna
matérja.

Um Decreto do Conselho de Mi-
n is t ros publ icado no Bole t im da Fìe-
públ ica c le termina que as Missões
Dip lomát icas e  pessoas equioara. ias
ao níve l  de pr iv i lég ios podem i rnpor-
tar temporária ou deÍinit ivamente ern
Moçambique a quant idade de auto-
móveis necessários, de aco|cle com
espec i Í icações ind icadas no Decreto .

Ass im,  âs Missões Dío,onrát icqs
( ìnc lu indo representações co, rsu lares.
organizações in ternac ionais  que te-
nham celebrado acordos de sede ccrr
o Governo da RPM e outras organiza-
çõe5 equiparadas ao nível rJe prÍvi lé-
g ios)  podem impor tar  a té  do,s  autc-
moveis para serviço geral da lúiss5c.
No que diz respeito às pessoas pri-
vi legiadas. o Decreto relere güe po-
dem importar até dois auiomóveis
por  cada Íamí l ia ,  para e fe i tos  Ce uso
pessoal ,  quando se t ra te  ce aoentes
d ip lomát icos ou consulares.  c lesde oue
não sejam nacionais e nem tenham re-
sidência permanente na BPM; rt  pe$soat
administrat ivo e técnico cta missão,
que não seja nacional ne:.n tenha re-
sldência permanente na Rpfu'Ì ,  pode
impor tar  um veícu lo  por  faní l ra ,  f ia ra
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efeitos de uso pessoal; e outras pef
soas eQuiparadas âo n ível cic ,  p,. ivi .
lég ios poderão imfor tar  j  qr r i t i idac la
de veículos automoveis cJe accro'o
com o nír,el de equlparação c() i ï  as
pesSOâS anter iOrmente 'e Íer i , . ' i ì6 .

Para todos estes casos, a imp91.
tação de veículos automoveis estará
isenta de direi. tos e demaís irnposr-
ções aduaneiras, ptata a que deverão
requerer. caso a caso, às autoí ida-
des competentes, através Co túinis-
tério dos Negócios Estrangeiros.

Fora destes casos, êÍn todos o!
outros de importaçãO de veicrrfos au-
tomoveÍs serão os devidos direit(rs de
impor tação e demaÌs i rnpos ições
ac juanei ras e  Í isca is .  pagrs  ern moede
l iv remente conver t íve l ,  sa lyo casô$
especíÍ iccs em cÍespacho conjunto
dos Ministros dos Negócios Esrran-
( leiros, do Comércio Fxterno d das
Finanças.

Por outro lado, o Decreto do Oon-
selho de Ministros refere que deÍxan-
do de exist ir  as razões lust i Í ieativas
da sua importação, aquetas v;aturat
poderão ser exportadag ou ! 'eexpoilã-
das. Poderão. entieianto, ser doacÍas
ou al ienadas 3 favor de üJtras Mrs,
sões Dip lomál lcas ou pes, ì : ,as  pr rv i -
leg iac las.  Out ro  t ipo de a l ie lação terá
que ser  Íe i ta  mediante Dre, / t?  comu-
nicação do respectivo preg:o a Secra.
taria de Estâdo clos Transpo).t*s Ro-
doviários, que f ixará os tí ]rmJs cjc
pâgamento a electuar, goz.ìndo o Es-
tado do direi lo de preferêlr;ra.

Em proxima ecjíÇâo coniarjs3 p9-
der publícar o texio ;ntê3:6r de-StC
Decreto do Conselho rJe MínisÌros.


