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Decreto n.° 19/75: 

Integra o Instituto de Orientacdéo Profissional na estrutura 
administrativa da Universidade de Lourenco Marques. 

Decreto n.° 20/75: 

Cria delegacdes privativas do Instituto do Trabalho nas 
sedes das provincias de Manica, Tete, Cabo Delgado e 
Niassa. 

Ministério da industria e Comércio: 

Despacho: 

Exonera a comissio administrativa nomeada por despacho 
de 28 de Abril do corrente ano para gerir a empresa 
Alves & Vaz, Limuitada. 

  

  

  
  

CONSELHO DE MINISTROS 
an a] 

Decreto-Lei n.° 17/75 

de 9 de Outubro 

Considerando a necessidade de se definirem as condi- 
ces em que os estrangeiros poderao ser contratados para 
prestar servico ao Estado na Republica Popular de Mo- 
cambique; 

O Conselho de Ministros, ao abrigo do disposto na 
alinea c) do artigo 54.° da Constituicao, decreta: 

Artigo 1.° O recrutamento de pessoal estrangeiro para 
prestar servico ao Estado podera ser feito mediante con- 

tratos de prestacéo de servico por tempo determinado. 

Art. 2.°— 1. Os contratos serao assinados pelos Minis- 

tros responsdveis, para os diversos cargos dos servi¢os e 

organismos dependentes dos Ministérios respectivos, com- 

petindo também aos Ministros aprovar os modelos e con- 

dicdes dos mesmos contratos. 

2. Os contratos serio feitos em trés exemplares, desti- 

nando-se um ao Ministério contratante, outro ao Minis- 

tério das Financas e o Ultimo ao contratado. 

  

  
vigor para o regime de ocupacao exclusiva. 

2. O nao cumprimento do disposto no ntimero anterior 
dara lugar a rescisao imediata do contrato ou ao paga- 
mento de uma multa de 100008. 

3. A rescisao do contrato sera obrigatéria no caso de 
reincidéncia. 

Art. 4.°— 1. Os estrangeiros poderdo ser recrutados in- 
dependentemente de possuirem as condicdes de admissao 
estabelecidas nos diplomas legais em vigor e podem ini- 
Clar as suas funcoes imediatamente apds a assinatura dos 
contratos que nao carecem de visto do Tribunal Admi- 
nistrativo. 

2. Apdos a anotacao pelo Tribunal Administrativo os 
servicos competentes processarao a favor dos contratados 
Os abonos a que tiverem direito a contar da data do inicio 
do exercicio efectivo das suas funcoes. 

Art. 5.°— |. O inicio de funcdes de pessoal técnico nao 
se pode efectuar antes que os seus diplomas e certificados 
profissionais sejam reconhecidos pelas autoridades com- 
petentes e que tenham obtido a respectiva licenga. 

2. Em casos especiais, quando por imperiosa urgéncia 
de servico se reconheca vantajosa a colaboracao imediata 
de técnicos em relacio aos quais haja fortes razoes para 
crer que os seus diplomas serao reconhecidos, podem os 
Ministros competentes determinar o inicio imediato de fun- 
cdes; as formalidades indicadas no numero anterior devem 

ser cumpridas num prazo maximo de sessenta dias. 

Art. 6.° As remunerac6es e demais direitos a que os 

técnicos terfio direito séo os que constarem do proprio 
contrato e que forem aprovados pelos Ministros respec- 
tivos. 

Art. 7.° Sempre que um estrangeiro seja contratado em 

termos idénticos aos de funciondrios publicos mogambi- 

canos cujos lugares estejam inscritos e dotados nos org¢a- 

mentos em vigor, e que se encontrem vagos, poderéo as 

referidas verbas ser utilizadas para ocorrer aos encargos 

decorrentes dos contratos. 

Art. 8.° Fora dos casos previstos no artigo anterior o 

Ministro das Financas devera assegurar por portaria oO 

suporte financeiro necessdrio 4 execucio do presente de- 

creto. 

Art. 9.° Este decreto-lei produz efeitos a partir de 25 de 

Junho de 1975. 

Aprovado em Conselho de Ministros. 

Pubtique-se. 

{9 Presidente da Reptblica, Samora MOISES MACHEL. {
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Decreto-Lei n.° 18/75 

de 9 de Outubro 

Havendo necessidade de actualizar o Decreto-Lei 
n.° 16/75, de 13 de Fevereiro, por nao se encontrar em 
conformidade com as estruturas criadas apds a indepen- 
déncia; 

Nestes termos, e ao abrigo do disposto na alinea c) do 
artigo 54.° da Constituicéo, o Conselho de Ministros de- 
creta: 

Artigo 1.° As competéncias atribuidas pelo Decreto-Lei 
n.° 16/75, de 13 de Fevereiro, ao Ministério da Coordena- 
cao EconOmica passam para os Ministros de Desenvolvi- 
mento e Planificagao Econdémica, Agricultura, Industria 
e Comércio e Financas, de acordo com os sectores em 
que estes Ministros superintendem. 

Art, 2.° As competéncias atribuidas pelo citado decreto- 
-lei ao Ministério da Administracao Interna passam para 
Oo Ministro do Interior. 

Art. 3.° A competéncia deferida ao Governo de Transi- 
¢ao pelo Decreto-Lei n.° 16/75 é exercida pelo Conselho 
de Ministros da Republica Popular de Mocambique. 

Aprovado em Conselho de Ministros. 

Publique-se. 

O Presidente da Reptblica, Samora Moises MACHEL. 

Arar sere 

Decreto n.° 19/75 

de 9 de Outubro 

Considerando a necessidade de se integrar o Instituto 
de Orienta¢céo Profissional na estrutura administrativa uni- 
versitaria, nos termos dos artigos 72.° e 54.°, alinea c), da 
Constituicao, o Conselho de Ministros decreta: 

Artigo 1.° O Instituto de Orientacao Profissional é inte- 
erado na estrutura administrativa da Universidade de Lou- 
renco Marques. 

Art. 2.°— 1. O pessoal técnico que presta servico no 
Instituto de Orientacao Profissional transita para o qua- 
dro da Universidade de Lourenco Marques, independen- 
temente de visto do Tribunal Administrativo. 

2. Todo o pessoal administrativo ao servico do Insti- 
tuto de Orientacao Profissional deixa de pertencer ao 
quadro unico dos Servicos de Educacao de Mocambique 
e transita igualmente para o quadro respectivo da Uni- 
versidade de Lourenco Marques, 

3. Os bens afectos ao Instituto de Orientacao Profissio- 
nal sdo integrados no patriménio da Universidade de 
Lourenco Marques. 

Art. 3.° Compete ao Ministro da Educacao e Cultura, 
sob proposta do reitor, estabelecer em portaria as normas 
do funcionamento dos Servicos de Orientacao Profissio- 
nal, dentro da estrutura administrativa da Universidade. 
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Art. 4.° As diividas que se verifiquem na aplicagao deste 
decreto sAo resolvidas por despacho do Ministro da Edu- 
cacao e Cultura. | 

Art. 5.° Este decreto entra 1mediatamente em vigor. 

Aprovado em Conselho de Ministros. 

Publique-se. 

O Presidente da Reptblica, SAMoRA MoIsES MACHEL. 
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Decreto n.° 20/75 

de 9 de Outubro 

Tendo em consideracéo a resolucao tomada quanto as 
tarefas que cabem ao Ministério do Trabalho e que den- 
tre elas sobressai a de um efectivo apoio as grandes 
massas trabalhadoras; e considerando que, para esse fim, 
se torna necessario estender as estruturas do Instituto do 
Trabalho por forma a que cubram o maior espaco possi- 
vel do territ6rio nacional: 

O Conselho de Ministros, no uso da competéncia que 
lhe € atribuida pela alinea c) do artigo 54.° da Consti- 
tuicdo, decreta: ; 

Artigo 1.°—1. Sao criadas as delegacdes privativas do 
Instituto do Trabalho nas sedes das provincias de Manica, 
Tete, Cabo Delgado e Niassa. 

2. Estas delegacdes terio jurisdicio nas dreas admi- 
nistrativas de que sao constituidas aquelas provincias. 

Art. 2.° Cada uma daquelas delegacgées sera dotada do 
seguinte pessoal: 

1 delegado — letra E. 
1 segundo-oficial — letra N. 
1 terceiro-oficial — letra QO. 
2, escriturdérios-dactil6grafos — letra S, T ou U. 
2 motoristas — letra T. 
2 auxiliares — letra Z. 

Aprovado em Conselho de Muinistros. 

Publique-se. 

O Presidente da Reptblica, SAMoRA Morses MACHEL. 
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MINISTERIO DA INDGSTRIA E COMERCIO 

* Despacho 

Por a empresa Alves & Vaz, Limitada, ter passado para 

o controlo do Ministério do Trabalho, é exonerada a 
comissio administrativa nomeada por despacho de 28 de 
Abril de 1975, que, dado o abandono das instalacoes, 
nao chegou a exercer as suas funcoes. 

Ministério da Industria e Comércio, 3 de Outubro de 
1975.—O Ministro da Industria e Comércio, Mario da 

Graca Machungo. 
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