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Novos disposiçõesporq importoções
e qlienoção de corros por Missões Diplomóticos
ú.

* Decreto r! o 3/83 do Conselho de Ministros
O Decreto n,e 3/83, do Conselho Oe Ministros, insere disposìções normativas destìnadas a disciplinar a ÍoÍma de aquisição e alienação de veículos para as Missões Diplomáticas e
pessoas equiparadas ao nível de privilégios. O referido decreto,
publicado no Boletim da República número 48, t Serie, de 30 de
Novembro de 1983. revoga, por outro lado, o Decreto n.e 32/76,
de 19 de Agosto.
É o seguinte n lêor do decreto:
DecoÍÍidos sêle anos sobre a vigência do DecÍeto n.e 32/76,
de 19 de Agosto, moslra-se útil recolher o Íêsultado da ÍeÍlexão
Íeila enlrelanto sobÍe a aplicação do reglme então detinido.
À Iuz das diÍicutdades encontradas, dos inconvenientes sur.
gidos e dos meios preconizados para os uttrapassar, resullou
ÍtecessáÍio proceder à adequação das disposlções legaís às alterações ieconómicas e sociais introduzidas no país e que represenlam um esÍorço na deÍesa e consolidaçâo das conquistas do
Poyo e da Revolução Moçambicana.
Desse modo, se é tícllo e coffecto
garantir o regime de
lmunidades e privilégios Ínlemacíonalmente
concedidos
às Mjssões Diplomátlcas e aos diploÍratas,
às organizaçóes internacio.
nais e pessoas que deles beneíiciam em atenção à quaiidade
que Íevestem e à íunção que desêmpenham, tat não deve aconlecer em prejuízo da economla nacional nem lão poúco com
ino-bservância das disposições Ílscais e aduaneíÍas rdgenles, possibÍlllando o desenvolyirnenlo da Índisciptinp o da aspéculaeão no
conÉrcio de automóvels
Nestes termos congderando que ê opoÍluno e convenienle
pÌoc€deÍ à .revisão do Decreto n: 3217G, d,ê 19 de Agosio, o

Conselho de Ministros, ao abrigo da alínea c) do artigo 60 da
Conslituição, decÍela:
Arligo 1 1. PaÍa eleitos do presente decrelo, deye enlender-se por Missões Dlplomáticasl
a) A Míssão Diplomátíca;
b) A Representação Consular;
c) As Organlzações tntemacionais que lenham celebrado
acordos de sede com o Governo da Bepública populat
de Moçambique;
J) Outras organizações equíparadas ao nível de privilégfos.
2. Para eÍeitos do
pessoas privitègiadas:

pÌesenle

decreto,

deye

entender-se,

pot

a) O agenlê diplomático ou consular, desde que não .seja
nacional e nem. tenha residência pêÍmanente na República
Popular de Moçambique;
b) O pessoal administrativo e lécnico da missão, que não
seia nacional nem tênha resìdência peímanent€ na BepúblÍca Popular de .Moçambique;
c) Outras pessoas equiparadas ao nivel de prívilégios.
Art. 2. As Mlssões DÍplomátícas e as pessoas pdvllegíadas
reÍerldas no arlígo anteríor, podem impoÍtar, lenporária. .ou defi.
nitivamênle em Moçambique, . a quanlÍdade de reíçrrlos autornó.
veis nec€ssários de acordo com as seguintes especiíícações:

,

a) As Missóes Dlplomáticas, até dois automóyeis para seniço
geÍal da Mlssão;
b) As pessoas prívilegiadas referldas na alínea.a) do-nt
2

- do arligo í, até dois veículos aulomóvei! por cada íamÍ.
lia, para eÍeilos de uso pessoal;
c) As pessoas privilegíadas Íeíerida3 na alÍnea b) do n.r 2
do artigo 1, um veículo autoínóvêl por famÍlia, para eÍci.
los de uso pessoal;
d) As pessoas mencjonadas na alÍnea c) do n,r 2 do arfi
go 1, imporlaÍão a quanlldade de Ì€ículos autornóveis
de acordo com o nivel de equiparação que tirerern ern
Íelação às p€ssoas mencionadas nrs alíneas a) e b) do
n.e 2 do arligo Í.
1. A importação de veículos auiornrivets nenclo.
ÂÍt. 3 nados no artigo anterior eslará isenta de dlrreitos e demals imposições aduaneiras. Para eÍ€ilos dê inseção, esta deverá ser
requerida caso â caso Èrs.auloridades compelentes, alravés.do
Minlstério dos Negócios Estrangeiros.
2. A isenção reíerid4 no número anteríor não contempla o
pagamenlo de servíços preslados com relação ao€ veículos em
queslão, matéria que se regerá pelas normas vigentes.na Repriblica Popular de Moçambique.
AÍt. 4 1. Fora dos limites do artigo 2, se1ão devidos
e. demais imposições aduaneiras ê ftsesís
dlÍeitos de irportação
legalmente êstabelecidoc,
2. Satvo os casos específicos em deçdcho
corÌlunto do3 MiEstÍangeiÍos, do Comércio Extbrno € dag
nistros dr11 N qóao;
Finanças, o pagamento dos direitos de imporlação e das.demrls
imposições aduanêlras e Ílscais como dos servlços reGídos
no
n.e 2 do arligs 3, será eÍectuado em moeda eíema
líuenpnlc
conYeÍtiYel.

Art. 5'ï.
Os wículoç aulomóyeis que entraÍem no paÍs.
âo lbrigo
do rêglme intfituído
pelo .presente decÍslo, poderão
c€r.€rporladoc
ou Íeoxportadqs, desde que se nìosirê terem dei.
xado de erlstir as razões justiíicatiyas da sua importação.
2. Poderão,'no.
enÌüÌto,
os sêus proprietários
doá.1o3 ou
allená-los a lavor 'do outras Missões Diplomáticas
c pesso.!
privilegiadas,
sem que seiam devidoe or impostos ê a taxr .do,
qurndo; or $us. compradores
inportrção,
o, íaçam. dentro doo
limites.lixados
no rrtigo 2 do pÍGsente decrelo.
'
Art. 6 :
L Fora dorcaso do núnrero 2 do. aillgo 5, os vêÍ, culoi' automóvêls' lmpoÍtados
por Mlssões Diplomáticrs
c pôlar
pesioas privilegiadas poderão s6Í alienadas medianle právia comu- .
nicação,.do respecìivo pr€ço.à Secíetaria de Estado dos Tiansr
portês Bodoyiárioe que ttxará os teÍmos dc pagarmnto â eGctuaÍ,
gozando o Eslado do direito de peferência
.de
-2;
Nos . casos
venda nos lermos :do númcro rntqrioÍ, .o
.
podeÍá ser superior âo pr.Êço
pl9ço do velculo automóre|'não
CIF do ÍrÌesmo, crlcrdado
còm bâsê numa compír
reguhr no
meÍcado íntemacional
pelr pessoa ou enüdade wn
eíeclurdf
dedora.
^rt. ?. Competc ro MlrlistÍo do Comércio Exlamo lulorlr!7
.
a alíenação l íayor dc lerúìeiÍo's não considerados no n,! 2 do
aÌtlgo'l
do píesente decreto.
'irónhum
Art, 8, Serão consideradac
nutâs c de
efcito st
atienações de véículos imioaaUós' por Missões Diptomátlcas c
pêssoas priúlegíâdas. Íora. dos caso! ÍêteÍÍdos no n.!.2 do, adigo,í
.è.noê. ailigôs, 6'e-7i reÌeÍtêndo os,rrcículos dlênados comryiota' i
ção do disposlo naqueles, ârligos r Íavor do Estado d,e Moçarnbique,..sem, que os 'adqulÍênle3 tenhem diÍeito . a qualqrnr 'rcr-.
lltldção' ou indqmnlzação.
ArÌ. 9. É revogado o-Decrêlo n.t 32176, rÍe tg'de Agorto.AÍt, .í0. As dúüdas. surgidas na_ cplicação d.o pÍssêÍlle. de.
creto serão Íêsolyidas por despacho',do
Mlhi$ro'.dot
Negócior
EslÍangeiroq
owído o l/linistro do Cómércio Externo.
'
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