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ICONSELHO DE MINISTROS

Decreto n." 53/2013

I I de 7 de Outubro

Havendo necessidade de se rever 0 Estatuto Organico
do Go+rnJ Distrital, aprovado pelo Decreto n.? 6/2006, de 12
de Abril, que cria a Estrutura- Tipo da Organica do Governo
Distrital, e ao abrigo do disposto no artigo :s da Lei n." 8 12003,

. de 19 ~e Maio, 0 Conselho de Ministros decreta:

ARTIGO 1

(Alteracoes)

Sao alterados a epigrafe do Capftulo II e (I artigo-i do Estatuto
Organico do Governo Distrital, aprovado pelo Decreto n." 612006,
de 12 de Abril, que passam a ter a seguinte redaccao:

"CAPITULO II

Natureza e funcoes dos Services

. ARTIGO 4

(Natureza e tuncoes gerais d'JS Serviyos)

Os Services Distritais sao unidades organicas do Governo
Distrital dotadas de autonomia administrativa, nostermos
do artigo 5 da Lei n." 9/2002, de 12 de Fevereiro, que cria 0

Sistema de Adrninistracao Financeira do Estado -SIST APE,
e tern como funcoes, na respectiva area deactividade:

a) , .
b) : : .
c) .

·d) .
e) : .

j) : .
g) Elaborar, executar e controlar os pIanos e orcamentos

das acti vidades dos Services Distritais;
h) Gerir os recursos materiais, humanos e financeiros

dos Services Distritais."

ARTIGO 2

(Entrada em vigor)

o presente Decreto entraem vigor na data da sua public

caqao.

Aprovado pelo Conselho de Ministros, aos 3 de Setembro
de 2013.

Publique-se,

o Prirneiro-Ministro, Alberto Clementine Antonio vaquina.

Decreto n." 54/2013

de 7 de Outubro

Havendo necessidade de aprovar os mecanismos de controlo
da comercializacao e 0 consumo nocivo de bebidas alcoolicas,
como forma de regular 0 acesso ao consumo de bebidas alcool icas,
bem como reduzir a seu impacto na sociedade, no uso das suas
competencias atribuidas pela alfnea j) do n." 1 do artigo 204

da Constituicao daRepublica, 0 Conselho de Ministros decreta:

Artigo 1. E aprovado 0 Regulamento sobre 0 Controlo
de Producao, Comercializacao e Consumo de Bebidas Alco6licas,
em anexo ao presente Decreto e que dele faz parteintegrante.

Art. 2. E revogada toda a legislacao que contrarie 0 presente
Decreto.

. Art. 3. 0 presente Decreto entra em vigor cento e oitenta dias
a contar com a data da sua publicacao.

Aprovado pelo Conselho de Ministros, aos 10 de Setembro
de 2013.

Publique-se:

o primeiro-Ministro, Alberto Clementino Antonio Yaquma.



742 I SERlE - NUMERO 80'

Regulamento Sobre 0 Controlo
de Producao, Cornerclallzacao e Consumo.

de Bebidas, Alco6licas
CAPITULO I'

Disposicoes gerais

ARTIGO 1

(Objectb)

o presente Regulamento aprova os mecanisrnos.a observar no
controlo de producao, da cornercializacao e consumo de bebidas
alco6licas no territ6rio nacional.

ARTIGO 2

(Detinicoes)

As definicoes dos termos usados no presente Regulamento
constam do glossario em anexo, que e parte integrante deste
Regulamento.

ARTIGO 3

(Principio)

Toda a pessoa deve ser informada sobre a natureza adictiva
e as consequencias do consumo de bebidas aJco6licas.

ARTIGO 4

(Ambito de Aplicacao)

o presente regulamento aplica-se aos produtores, vendedores
e aos consu-midores de bebidas alcoolicas.

CAPITuLO II

Proibicoes

ARTIGO 5

(Prolbicoes)

- 1. Eproibida a venda e consumo de bebidas alcoolicas:

a) Aos menores de 18 an os de idade;
b) As pessoas com sinais de perturbacao mental;
c) As pessoas com sinais de embriaguez;
~l) Nas bombas de abastecimento de cornbustivel e respec-

tivas lojas de conveniencia:
e) Nas escolas e nas imediacoes dos estabelecimentos

de ensino;

r
?\as vias e espacos publicos, nomeadamente parques,

jardins, estradas, passeios, paragens de autocarros
-e prac;:as de taxis;

g) ?\os mercados;
Ill) Por arnbulantes;
i) Xo intervale compreendido entre as 20:00h e as 9:00h

do dia seguinte em todos os locais autorizados para
venda, excepto nos restaurantes, nas casas de pasto,
discotecas, bares e pubs.

2. A proibicao de venda e consumo de bebidas alcoolicas nos
parques e jardins nao abrange as casas de pasta e restaurantes
existentes nesses espacos,

CAPITULO ;II

Atribuicao de licencas

ARTIGO 6

(Atribuic;ao de llcencas para a venda)

1. As autoridades cornpete nte s para 0 licenciamento
da actividade de cornercializacao de bebidas alcoolicas devem
considerar os seguintes crirerios ao atribuir as licencas:

a) A elegibilidade do requerente:

b) A local izacao do espaco;
c) A natureza do neg6cio;
cl) Os dias e as horas de comercio;
e) Os aspectos Jigados a questoes de seguranca;

j) 0 parecer favoravel da Cornunidade.
2. A renovacao das licencas para a venda de bebidas aJco6licas

deve estar condicionada a apresentacao de urn certificado de
cumprimento das normas estabelecidas no presente Regulamento
passada pela Inspeccao Nacional das Actividades Econornicas.

CAPfTlJLO IV

Obriqacoes. consciencializacao e proibicao

ARTIGO 7

(Obriqacoes e mensaqens de advertencla)

1. Os proprietar ios dosestabelecimentos de venda
e de consumo de bebidas alcoolicas devem exigir, em caso
de duvida, a identificacao das pessoas que aparentam ser men ores
de 18 anos de idade.

2. E obrigat6ria a inscricao, em letras bem legfveis e rnaiusculas,
nos r6tulos dos recipientcs cujo conteiido seja alcoolico e para 0

consumo, das seguintes frases> HE proibida avenda e consumo
de bebidas alco6licas amenores de 18 anos de idade".

3. E obrigat6ria a inscricao em letras bem legiveis emaiusculas
e em local visfvel nos estabelecimentos comerciais vocacionados
a venda de bebidas alcoolicas, da seguinte frase: HE proibida a
venda de bebidas alco6licas a menores de 18 anos de idade".

4. As mensagens de advertencia nos r6tulos dos recipientes
de bebidas alcoolicas devem:

a) Ser amplas, claras, legfveis e em letras rnaiusculas;
b) Indicar 0 teor alcoolico da bebida.

. 5. Cada r6tulo deve conter, alern das advertencias especificadas
nos n." 2 e 3 do presente artigo, informacoes sobre os ingredientes
ou componentes do conteudo, bem como os efeitos para a saude
do consumo precoce e nocivo de bebidas alcoolicas, devendo
estar escritas em lfngua portuguesa.

6. Nao e permitida acornercializacao de bebidasalcoolicas,
inclusive a exposic;:ao a venda, em recipientesde plastico,
e em recipentes permitidos para a comercializacao de bebidas
alcoolicas originalmente usadas para outros fins incluindo outros
tipos de bebidas ·alco6Iicas.

ARTIGO 8
(Educacao, cornunicacao, treino e consciencializacao

do publico)

1. 0 publico deve teracesso a programas eficazes e integrals
de educacao e consciencializacao sobre:

a) As propriedades adictivas das bebidas alccolicas
e a respectiva cornposicao;

b) Os beneficios que advem do abandono do consumo
e da adopcao de estilos de vida saudaveis,

2. Os meios de comunicacao social, piiblicos ou privados,
devem desempenhar urn papel importante na educacao do publico
relativarnente as consequencias do consumo precoce e nocivo
de bebidas alcoolicas. .

3, Os programas escolares, a todos os nfveis de ensino, devem
incluir educacao especffica sobre as consequencias do consume
precoce e nocivo de bebidas alco6licas.

4. As organizacces da soc ied ade civil devem incluir
nos seus program as de trabalho a componente de educacao sobre
a prevencao do consumo precoce e nocivo de bebidas
alccol icas. .

5. Os trabalhadores da area de saiide, agentes cornunitarios,
assistentes sociais, profissionais de cornunicacao e educadores,
deveracparticipar ou beneficiar de programas de formacao
e de sensibilizacao eficazes e apropriados para a consciencializacao
das comunidades sobre as consequencias do consumo precoce
e nocivo de bebidas alcoolicas.
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ARTIGO 9
(Proibicao de Publicidade de bebidas alcoollcas)

E proibida a publicidade de bebidas alcoolicas nas seguintes
si tuacoes:

a) Onde aparecarn imagens de menores de idade;
b) Onde aparecam imagens que destacarn a sensualidade

cia mulher ' ou de grad em 0 seu papel.e posicao na
sociedade;

c) Xos estabelecimentos escolares e nas suas imediacoes:
d) Nas instituicoes publicus, transportes publicos terrestres

e rodoviarios, colectivos e semi-colectivos;
e) Em paineis gigantes, cartazes. mur ais e estacoes

de transporte publicos ou similares que se encontrem
na via publica.

CAPITULO V

Controlo de qualidade e medidas de prevsncao

ARTIGO 10

(Controlo da qualidade das bebidas alcoollcas)

1. Em coor denacao com as entidadesque realizam
as inspeccoes, a entidade responsavel pelo controle da qualidade
de alimentos, 0 Laborat6rio Nacional de Higiene, Aguas
e Alimentos deve contralar a qualidade de bebidas alccolicas,
de acordo com as norm as vi gentes atraves de:

a) Analise das bebidas alcoolicas produzidas no pais
e importadas;

b) Inspeccoes periodicas aos laboratories das industrias
produtoras e estabelecimentos que comercializam
as bebidas alcoolicas.

2. As indtistrias produtoras e empresas importadoras
de bebidas alcoolicas devem submeter os seus produtos
para efeitos de inspeccao e certificacao de qualidade, junto
ao Laboratorio Nacional de Higiene, Aguas e Alimentos
do Ministerio da Saude.

CAPITULO VI

lnspeccao
. ARTIGO 11

(Competencias)

1. Compete a Inspeccao NacionaI de Actividades Economicas
proceder a fiscalizacao do cumprimento do previsto neste
Regulamento .

. 2. A Inspeccao e Fiscalizacao do disposto no presente
Regulamento sao ainda exercidas por outros orgaos do Estado
com cornpetencia para 0 efeito.

ARTIGO 12

(Sancoes)

Sem prejuizo de outras sancoes previstas em demais legislacao,
a violacao as disposicoes do presente Decreto e punida com
a aplicacao das seguintes medidas:

a) Multa;
b) Suspensao;
c) Encerrarnento ternporario ou definitive do estabe-

lecimento.

ARTIGo13

(Aplicacao das Sancoes)

1. A violacao das disposicoes do presente Decreto e punfvel
com as seguintes penas de multas:

a) Do artigo 5, do presente, com ·multa correspondente
a 40 salaries minimos e apreensao dos produtos
relacionados com a infraccao e que estejam na posse

I do infractor, revertendo-se a favor do Estado;

b) Do artigo 6, com multa correspondente a 20 salaries
mfnimos;

c) Do artigo 7, com a multa correspondente a 80 salaries
minimos:

d) Do artigo 9, com a multa correspondente a 50 salaries
mfnimos;

e) Do n." 2 do artigo 10, com a multa correspondente a 80
salaries mfnimos.

2. Em caso de reincidencia, a multa sera elevada ao triplo
daqueles val ores, alern da confiscacao do equipamento e material
do estabelecimento a favor do Estado.

3. Se da violacao do previstono mirnero anterior resultarem
danos a terceiros sera aplicado 0 previsto na legislacfio penal
em vigor.

4. a salario mfnirnoaplicavel para efeitos deste artigo eo que
se encontra em vigor para 0 sector de cornercio e services.

5. A violacao do disposto no presente Regulamento e punida
com uma multa ao consurnidor que cometer a infraccao,
correspondente a 10% do salario minimo, podendo reverter
em detencao ate ao retorno da sobriedade e aplicacao de pen a
par via de prestacao de services comunitarios, em casos de
impossibilidade de pagamento da rnulta correspondente.

6. as valores das multas referidas no presente artigo
serao actualizados por despacho conjunto dos Ministros que
superintendem as areas das Financas e de Saude.

ARTIGO 14

(Produtos das multas)

1. 0 produto das multas cobradas ao abrigo do presente
Regulamento tem a seguinte distribuicao:

a) 40% para 0 Orcarnento do Estado;
b) 30% para a entidade fiscalizadora;
c) 30% para as programas de prevencao e controlo

doconsumo excessivo do alcool,
2. As multas devem ser entregues pela entidade fiscalizadora

a Direccao da Area Fiscal competente, atraves da declaracao
Modelo B gera!.

ARTIGO 15

(Implementacao)

1. Com vista a implernentacao do presente Decreto compete
ao Ministerio da Saiide: -

a) Elaborar programas de prevencao, tratamento e reabi-
litacao para os dependentes de alcool;

b) Controlar a qualidade, ingredientes e teor alcoolico
das bebidas alcoolicas:

c) Atribuir certificados de qualidade as marcas das bebidas
alcoolicas;

eI) Adoptar medidas eficazes para prevenir 0 consumo
precoce, promover 0 abandono do consumo nocivo
de bebidas alcoolicas, bem como fornecer 0 tratarnento
adequado as pessoas com dependencia do alcool:

e) Criar e aplicar programas de prevencao do consumo
precoce de bebidas alcoolicas em locais tais como as
instituicoes de ensino.vecintos desportivos e culturais
garantindo a sua qualidade;

!J Introduzir medidas necessarias no Service Nacional
de Saiide para identificacao precoce de pessoas com
problemas de saiide relacionados com uso de alcool
e/ou dependencia alcoolica:

g) Garantir a formacao e capacitacao especifica do pessoal
de saiide na materia de identificacao, tratamento
e reabilitacao de pessoas com problemas de saude
relacionados com uso abusivo au dependericia
de alcool:
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17) Criar services ou program as baseados em evidencias
para 0 tratamento e reabi Litacao de dependentes
do alcool ou aumentar a capacidade e a qualidade
dos que ja existern:

i) Facilitar a acessibilidade e exequibilidade dos tratamentos
aos indivfduos dependentes do alcool;

j) Assegur ar a colecta de dados necessaries a nivel
da populacao e dos services governamentais e nao
governamentais de modo a providenciar um retrato
das tendencias relativas ao consumo de alcool
na populacao, em geral, e.o impacto para a saude e
para a sociedade, no geral.

2. Compete aos Ministros que tutelam as areas do Cornercio,
Educacao, Cultura, Juventude e Desportos e Mulher e Accao
Social definir e implementar estrategias de prevencao do consumo
precoce de bebidas alcoolicas,

3. Compete especialmente a In s p ecc ao :'\acional
de Actividades Econ6micas realizar inspeccoes aos locais
de producao, cornercializacao e consumo de bebidas alcoolicas;

4. Compete ao Instituto de Normalizacao de Qualidade emitir
o certificado de Qualidade das bebidas alco6licas produzidas
no Pafs e importadas eo cumprimento das normas de certificacao
e qualidade.

GLossARIO

Considera-se para efeitos deste Regulamento 0 seguinte:

1. Bebida alco6lica: toda a bebida de fabrico industrial
ou caseiro (tradicional) que por fermentacao, destilacao ou adicao,
contenha urn teor alco6lico superior a 0,5% Vol.

2. Casa de Pasto: Local onde servem refeicoes ligeiras ao
longo do dia, acompanhados de Bebidas Alcoolicas.

3. Comercio Ilicito: qualquer pratica ou conduta proibida
par lei, relacionada com a producao, envio, transporte, recepcao,
posse, distribuicao, venda ou compra, inclufda toda pratica
ou conduta destinada a facilitar essa actividade.

4. Consumode aItorisco: ~ando 0 padrao de consumo diario
for igual ou superior a 3 (tres) copos de bebida alccolica (cerveja
de 300ml, cada) ou em cada ocasiao consumir 5 (cinco) ou mais
copos de bebida alco6lica (vinho de 275 ml).

5. Consumo de baixo risco: quando 0 padrao de con sumo far .
de 2 (dois) ou menos copos durante cinco dias da semana(vinho
de 125 ml, aperitivo de 80 ml e uma dose de bebida destilada
40ml).

6. Consumo nocivo: usoexcessivo e abusivo de bebida
alco6lica causando dano ffsico e psicol6gico, incluindo
julgamento comprometido ou disfuncao do comportamento,
podendo levar a uma i1capacidade ou ter consequencias adversas
para os relacionamentos interpessoais.

7. Consume precoce: todo 0 consumo de bebidas alco6licas
efectuado antes de atingir os 18 anos de idade. .

8. Controlo de bebidas alcoolicas: e urn conjunto de medidas
direccionadas a reducao da oferta, da dernanda e mitigacao dos
efeitos nocivos resultantes do consumo de bebidas alcoolicas
com 0 objectivo de melhorar a saude da populacao, eliminando
ou reduzindo 0 con sumo debebidas alcoolicas,

9. Embalagem: acondicionamento de bebidas alcoolicas,
10. Rotulagem: letreiro que indica a natureza, fim ou destino

do objecto a que esta colado; .
11. Recipiente: qualquer objecto concavo para conter

substancias lfquidas.

12. Imediacoes das escolas: e a distiincia de 500 metros
aoredor da escola.

13. Industrias produtoras de bebidas alcodlicas: conjunto
de fabricantes, distribuidores em atac a do , importadores
e exportadores de bebidas alccol icas, incl u indo ci rcui to
de cornercializacao. .

14. Instituicoes do Estado de dominio publico: todos
os services do Estado que prestam atendirnento ao publico.

15. Edificios Publicos de dominie privado: Residencias
oficiais e protocol ares do Estado.

16. Instituicoes Piiblicas: Todas as instituicoes publicas que
prestam services ao publico como Ministerios, Institutos de entre
outras instituicoes que prestarn services publicos.

17. Patrocinio de bebidas alco6licas: e qualquer forma
dc contribuicao a qualquer evento, acti vidade ou indivfduo
com 0 objectivo, efeito ou possivel efeito de promover, directa
e indirectamente 0 consumo de bebida ulcoolica.

18. Pessoa com Perturbacao mental: E uma sfndrome
ou .padr6es comportamentais ou psicol6gicos clinicamente
significativos que ocorrern num sujeito, e que estao associa:dos
a ansiedade actual (por exemplo urn sintoma doloroso) ou
uma incapacidade em uma ou varias areas importantes de
funcionamento, ou com urn risco significativamente aumentado
de sofrer, morte, dor, incapacidade ou perda importante de
liberdade.

19. Pessoa com sinaisde embriaguez: toda a pessoa que
apes ingestao de bebida alcoolica apresenta urn dos seguintes
sinais: marcha instavel, dificuldade em manter-se de pe e fala
ininteligfvel.

20. Publicidade e prornocao de bebidas aIco6licas: sem
prejuizo do disposto na legislacao sobre a materia e qualquer
forma de cornunicacao, recornendacao ou accao comercial
com·o objectivo, efeito ou provavel efeito de promover, directa
ou indirectamente 0 consumo de bebidas alcoolicas;

21. Services de Saude: tcdas as instituicces publicas
ou privadasque provern services de saiide.

CONSELHO DE MINISTROS

Resolucao n." 69/2013

de 7 de Outubro

Havendo necessidade de dar cumprimento as forrrialidades
previstas no Acordo de Credito celebrado entre 0 Governo
da Republica de Mocarnbique e a Associacao Internacional
para 0 Desenvolvimento e, ao abrigo do disposto na alfnea g)
do n." 1 do artigo 204 da Constituicao da Republica, 0 Conselho
de Ministros determina:

Unico. E ratificado 0 Acordo de Credito celebrado entre.
o Governo da Republica de Mocambique e a Associacao
Internacional para 0 Dese nvolvimento, assinado no dia 4
de Setembro de 2013, em Maputo, no montante
de SDR 73 400 000,00 0 equivalente a USD 110 000 000,00
(cento e dez milhoes de D6lares Americanos), destinado a apoiar
o Orcarnento do Estado para 2013.

Aprovada pelo Conselho de Ministros, aos 17 de Setembro
de2013.

Publique-se.

o Primeiro-Ministro, Alberto Clementino Antonio Vaquilla.

Preco ~ 6,06 MT

IMPRENSA NACIONAL DE MO<;"A:v1BIQUE, E.?


