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SUMARIO mero de funcionarios deia vitimas, scuuo 0 erea 2 anagni>* 
mir com o reajustamento na ordem dos 350 
anuals. Conselho de Ministros: 

Jecreto-Lei n° 28/75: 3. Procura igualmente disciplinar-se a admissdo de novos 
funcionarios, especialmente nas categorias inferiores da 
tabela, em ordem a diminuir progressivamente o grau de 

  

{ Procede ao ieawstamento dos vencimentos das letras mais 
baixas da tabela e 4 fusdo num tinico vencimento dos actuals 
vencimentes base e¢ complementar 

Ministério da Industria e Comércio: 
ftaria n.° 88/75: 

Determina que seja vedada a todas as pesquisas mineiras uma 
area da provincia de Inhambane 

Ministério da Agricultura: 
'ortaria n.° 89/75: 

‘ Autoriza a aquisicio para o Estado de um imével destinado 
a dotar a zona pecua4ria de Machatuine com edificio prdé- 
prio. 

Ministério dos Transportes e Comunicacées: 
‘ortaria n.° 90/75: 

Designa a constituigao da Comisséo Administrativa da Direc- 
cao dos Servigos de Marinha, criada pela Portaria n.° 211/75, 
de 26 de Abril 

‘ortaria n.° 91 (Te 
a. 

Designa a agen uao da Comissio Admunistrativa do Fundo 
de Dragag®ns, criada pelo Diploma Legislativo n° 2716, 
de 23 de Julho de 1966. 

    

  

  

  

CONSELHO DE MINISTROS 
nee 

Decreto-Lei n.° 28/75 

de 21 de Qutubro 

  

1. O Decreto n.° 33/74, de 31 de Dezembro, que aprovou 
» Orgamento Geral do Estado para o ano econdémico de 
1975, prevé no seu predmbulo o reajustamento de venci- 
nentos das letras mais baixas da tabela, até a letra T. 
nclusive, e a fusdo num nico vencimento dos actuais 
vencimentos base e complementar. 

2. O objectivo fundamental deste reajustamento é o de 
¢ diminuir o leque das remunerac6es que vdo da letra 7” 
ité a letra T, inclusive, equiparando os vencimentos da base 
10s da letra Z. Pretende-se, acima de tudo, suplantar as 
liferencas actualmente existentes no que concerne a venci- 
nentos de fungdes idénticas, como sao as desempenhadas 
xelos funcionarios das categorias mais baixas da tabela. 
Desta situacao, produto do regime colonial, que através 
Juma diferenciacdo em permanente desenvolvimento, 
fomentando o subemprego, resulta ser elevadissimo o ni- 

subemprego existente. 

Efectivamente a analise dos quadros orcamentados mani- 
festa uma distorcao na distribuicao das diversas categorias 
funcionais, pois o nimero de funciondrios na letra Z repre- 
senta 43% do numero total do funcionalismo, devendo, 
na realidade, essa percentagem estar muito proxima dos 
50 % dado o elevado niimero de vagas nas categorias inter: 
médias e superiores. 

A situagao de subemprego em que os referidos funcio- 
narios das categorias inferiores se encontra devera ser com- 
batida mediante um melhor aproveitamento das respectivas 
capacidades, facultando-lhes cursos adequados e estimu- 
lando a frequéncia do ensino oficial, em ordem ao seu 
provimento progressivo nas funcdes mais produtivas. —~= 

4. A situacdo dos assalariados eventuais merece também 
toda a atencéo, de forma a que lhes sejam equiparadas as 
regalias de outros funcionarios, que até ao presente nao 
possuiam. No entanto, atendendo a que é elevadissimo o 
numero de irabalhadores nestas condicOes (grande percen- 
tagem subempregada) e as dificuldades financeiras que 
o Pais enfrenta, conjugados com as discrepancias entre os 
salarios da cidade e do campo, a extensao de regalias sera 
feita duma forma progressiva e disciplinada, razao por que 
se limita a equiparacao dos vencimentos da letra Z apenas 
aos trabalhadores com mais de dez anos de servico ininter- 
rupto e se limitam as novas admissoes. 

5. Aproveita-se também a oportunidade para fundir 

numa Unica remuneracéo os actuais vencimentos base e 
complementar e para integrar nos novos vencimentos o 

subsidio eventual criado pelo Decreto n.° 78/74, de 24 de 

Agosto. 

6. A alteracdo referida no nimero anterior obrigara 
também @4 fixacéo de novos vencimentos de categoria, 
exercicio e diuturnidade, j4 que estes sao actualmente cal- 
culados em funcaio do vencimento base, e bem assim ao 

estabelecimento de outro tipo de remunera¢gao para o regime 
de acumulacées, que até aqui tem sido compensado pelo 
abono do vencimento compleméntar do cargo acumulado. 
Para todos os casos sc estabelece uma percentagem sobfe 

O novo venciinento Unico, que corresponde, com muita 

aproximacao, aos quantitativos agora abonados, com ex- 

cepcao do que se refere a diuturnidade, que passa a sofrer 
quatro aumentos, operados de cinco em cinco anos, e se 

torna extensiva a todas as categorias compreendidas. entre 
as letras T e Z.
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7. Efectiva-se a actualizagao das ajudas de custo, cujo 
maximo passa a ser de 400$, sendo 0 minimo de 1505, ¢ 
cria-se o subsidio didiio a pagar aos funciondrios publicos 
e entidades que, ao servico de Mocgambique, se desloquem 
ao cstrangeiro em comissaéo eventual. 

Nestes termos e ao abrigo do disposto na alinea c) do 
artigo 54.° da Constituigao da Reptiblica Popular de Mo- 
cambique, o Conselho de Ministros decreta: 

Artigo 1.°-— 1. As categorias ac funcionarios pubficas 
sao designadas pelas letras A a Z ¢ a cada cargo correspon- 
dera uma delas. 

2. Os funcionarios a que pela logislayao até agora em 
vigor correspondem as categorias Z’ c¢ Z’’ transitam, sem 
dependéncia de quaisquer formalidades. sejam quais forem 
as suas designacoes funcionais, para a categoria da Ictra 7 
a que se referc o n.° 1, mantendo-se os restantes nas cate- 
gorlas correspondentes. 

3. O pessoal assalariado eventual com mais de dez anos 
de servico ininterrupto transita igualmente sem dependéncia 
de quaisqucr formalidades para a letra Z, quando recebam 
uma remuneragcao mensal inferior a que corresponde a 
letra Z. | 

4. Para o restante pessoal eventual passa a fazer parte 
integrante do respectivo salario o subsidio gue Ihe vinha 
sendo abonado nos termos do Decreto n.° 78/74. 

Art. 2.° Sao os scguintes os vencimentos mensais corres- 
pondentes as calegorias: 

A ~ 

B — 26 700$00. 
C — 24 000$00. 
D — 19 900$00. 
f — 16 800$00. 
F — 13 400$00. 
3— 12 350$00. 

H — 11 4003800. 
I — 10 550$00. 
J— 9 800$00. 
K— 9 000$00. 
L— 8 300$00. 
M— 7 450$00. 
N-— 7 050$00. 
O— 6 550$00. 
P— 6 200$00. 
O— 5 750$00. 
R — § 400$00. 
S— 5 050$00. 
T— 4850$00. 
U— 4650800. 
V— 4450$00. 
X— 4 200$00. 
Y — 3 850$00. 
4— 3 500800. 

Art. 3.°—— 1. E expressaménte vedado o assalariamento 
de pessoal para o qual existem nos quadros de pessoal 
aprovados categorias correspondentes as funcdes que se 
propoem desempenhar, independentemente da existancia 
de vagas. 

2. Fica igualmente vedada temporariamente a admissac 
de funcionarios para © desempenho de cargos correspon- 
dentes a Ictra Z. 

3. Exceptuam-se do disposto nos numeros anteriores os 
casos do pessoal que deva ser admitido na Tanga publica 
em virtude de nacionalizacées efectuadas, e bem assim os 
casos cspecials devidamente Justificados e que’ scjam auto- 
rizados pelo Ministro das Finaneas. 

Art. 4.° Continua a admitir-se, nos termos da legislacdo 
em vigor, a nomeacao de professores eventuais para todos 

Servico, 
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Os Niveis do ensino, até ao limite do numero de vagas exis 
lentes nos respectivos quadros, devendo as remuneracoes 
a que OS mesmos tém direito ser pagas por conta de verbas 
inscritas no Org¢amento para o pagamento dos vencimentos 
dos professores substituidos. 

Art. 5.°— 1. O pessoal assalariado eventual que nao s 
encontra nas condicdes previstas no n.° [| do artigo 3. 
sera integrado nos quadros permanentes, nas vagas que 
forem cGcorrendo nas mesmas ou em idénticas categorias 
ticando vedada a admissao nestas vagas de pessoal estranho 
aos Servicos enquanto nao estiverem integrados todos os 
servidores eventuais que devem transitar para os quadros 
nos lermos do disposto neste ntimero. 

2. As vagas deixadas pelos servidores eventuats que fo- 
rem integrados nos quadros nao poderao ser preenchidas. 

Art. 6.. — }. Em casos de extrema urgéncia, devidamente 
justificada, os Servigos podem propor a admissao de técnt 
cos a contratar além dos quadros, devendo, contudo, asse- 
giulrar-se de due os encargos inerentcs a admissao poderai 
ser satisfeitos pelas disponibilidades existentes nas verbas 
de pessoal, no ano em que se verificar a admissao, e¢, no 
anos futuros, pela eliminagao no orgamento de outros lu 
paris de menos interesse ou de improvavel provimente. 

Qs contratos a que se refere o numero anterior seri} 
maceivaden pelo Ministro que superintender no respective 

ouvido o Ministério das Financas. ! 

Art. 7.° Fica revogado o Deereto n.° 78/74, de 24 ds 

Agosto, que deixa de produzir efeitos a partir da data a 
entrada em vigor do presente diploma, cessando, a parti 

da mesma data, o abono dos actuais vencimentos base é 
complementar. 

Art. 8.° A partir do dia 25 de Junho de 1975 consideram: 
-se incorporades nas pensoes de aposentagao, passando ¢ 
fazcr partc integrante delas, as pensdes complementares 
melhorias ¢ outras remuneracdes acessorias, quando digam 

respcito a aposentados ou desligados do servigo cujas per 

soes constituaam encargo de Mocambique. 

Art. 9.° Os vencimentos de categoria ¢ de exercicio pas 

sam a ser respectivamente de 85 % e 15 % do vencimente 

fixado nos termos do artigo 2.° 

Art. 10.°— 1. Os funcionarios que ocupam lugar sem 

acesso tém direito, apds cinco, dez, quinze e vinte anos 

servico nele, as diuturnidades correspondentes, respectiva: 

mente, a 5, 10, 15 ¢ 20% do vencimento proprio do lugar 

Estas dtuturnidadcs ser- Dread -ao abonadas sempre quc 0 Ss¢__ 

9 vencimento de exercicio e sobre elas se bascara o calculo 

da pensao de aposentacdo, quando esta venha a ter lugar 

2. A partir da data da publicacao deste decreto cessa 0 
regime de letra em funcdo da antiguidade no cargo para 0 
funcionarios ocupando lugares sem acesso. 

3. Para efeitos do disposto no n.° | deste artigo, cons. 
deram-se como inexistentes as promocoes efectuadas em 
funcao de antiguidade no cargo, aplicando-se o regime & 
diuturnidade sobre a categoria inicial, entendendo-se come 
taf aquela em que o funciondrio se encontraria caso nao 
tivesse sido beneficiado de promocaéo por antiguidade. 

Os funcionarios considerados neste numero e afectada 
xelo regime de dtuturnidade poderao, caso se julguem ke. 
sadcs, requerer no prazo de trinta dias que lhes seja mar. 
tida a situacao anterior. 

4. A contasem de tempo para cfeitos de diuturnidad 
far-se-A desde a data do provimento nas categorias actuals 
com excepedo do observado no ntimero anterior. 

5. As diuturnidades devem ser requcridas pclos interes 
sados dentro dos trinta dias imediatos aquele em que ; 
clas se adqtuirir o direito, hipétese em que optem que: 
abono se reportara a data em que o direito for adquiridc
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Quando requerido fora deste prazo, o abono apenas terd 
lugar a partir do més seguinte aquele em que o requeri- 
mento fol entregue. 

6. Os funcionarios que tenham adquirido o direito a 
diuturnidade pela legislacao anterior e que nao sejam abran- 
gidos pela disposicao do presente diploma manterio o di- 
reito adquirido 

7. Por lugares sem acesso entendem-se: 

a) Todos aqueles a que correspondem as categorias 
das letras T a Z; 

b) Os lugares de ingresso que nao constituem parte 
de uma. carreira, e, por isso, nao conferem expec- 
tativa de provimento em lugar de categoria supe- 
rior. 

$. Os funciondrios que transitam para a letra superior 
depois de terem adquirido o direito 4 diuturnidade perde- 
rao o direito a ela mas nao poderdo ficar com vencimento 
inferior ao que correspondia 4 sua anterior situacdo, a nao 
ser que a alteracao seja ocasionada por mudanca voluntaria 
de servico. 

Art. 11.° No caso de acumulacao, o funcionario recebera 
Oo vencimento total proprio do cargo e 25 % do vencimento 
que, nos termos do artigo 2.°, competir ao cargo acumulado. 
Os encargos correspondentes serao suportados, quando 
necess4rio, pela verba de «Duplicacéo de vencimentos». 

Art. 12.° O abono das ajudas de custo aos funcionarios 
e agentes, nas suas deslocacdes por motivo de servico 
publico dentro do Pais, passa a efectuar-se conforme a 
tabela seguinte: 

Categorias correspondentes as letras A a C — 40000. 
Categorias correspondentes as letras D a F— 300500. 
Categorias correspondentes as letras G a § — 225$00. 
Categorias correspondentes as letras T a Z— 150$00. 

Art. 13.°— 1. Os funcionarios e entidades que, por 
motivo de servico publico, se desloquem ao estrangeiro 
terio direito a um subsidio diario Unico de 1000$, cessando, 
a partir da entrada em vigor do presente diploma, o abono 
das ajudas de custo de embarque que vinha sendo pago 
ao abrigo da legislacao vigente. 

2. Em casos devidamente justificados, e até estabelect- 
mento de uma escala geral de subsidios para deslocagoes 

no estrangeiro graduada em fungao do custo de vida por 
pais e cidade, podem os Ministros competentes, ouvidos 

os Ministros dos Negdécios Estrangeiros e das Finangas, 
autorizar o abono de subsidios diarios de montante supe- 
rior ao referido no numero anterior. 

Art. 14.°— 1. A ajuda de custo e o subsidio diario a que 
se referem os artigos 12.° e 13.° podem, a requerimento 
dos interessados, ser adiantados até 75 % do seu montante 
provavel, nos dez dias que antecederem a partida. 

2. Se as situacdes que deram origem aos abonos nao 

chegarem a efectivar-se, os funcionarios que os tiverem 

recebido repd-los-ao de pronto. 

Art. 15.° Sio fixados os scguintes grupos de vencimentos 

por letras e os correspondentes quantitativos mensais de 

abono de familia: 

A a E— 400$00. 

F a P— 350$00. 

O a Y — 300$00 
Z, — 125$00. 

Art. 16.° O presente diploma considera-se em vigor a 

partir de 1 de Agosto do corrente ano. Exceptuam-se as 

_ 
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disposigoes referentes as persGes de aposeditacid tue pro- 
duzem efeitos a partir de 25 de Junho de 1975 60 disposto 
no artigo 10.° deste decreto-lei que..sO_entrara_em_ vigor 
no dia 1 de Janeiro de 1976. 

  

Aprovado em Conselho de Ministros. 

Publique-se. 

O Presidente da Reptblica, Samora Molsés MACHEL. 

= 

ee po OE|  e ; 

MINISTERIO DA INDGSTRIA E COMERTIC: 

  

Portaria n.° 88/75 

de 21 de Outubro 

Nos termos do artigo 18.° do Decreto de 20 de Setembro 
de 1906 (Lei de Minas), que regula a pesquisa e lavra de 
minas, determino que seja vedada a todas as pequisas minet- 
ras a area da provincia de Inhambane hmitada pela se- 
suinte forma: 

Nascente — estrada nacional. 
Poente — meridiano 34° 30’ E. 
Norte — paralelo que passa por Macovane. 
Sul — paralelo que passa por Mapinhane. 

Ministério da Industria e Comércio, 16 de Outubro de 

1975. —O Ministro da Industria e Comércio, Mario da 

Graca Machungo. 

—=—————__—— 

MINISTERIO DA AGRICULTURA 
eT Se 

Portaria n.° 89/75 

de 21 de Outubro 

Considerando-se necessério dotar a zona pecuaria de 

Machatuine com edificio proprio; 

Havendo toda a conveniéncia em promover a aquisicao 

de um imédvel pertencente a Amadeu Alcino Goncalves, 

situado na referida zona; 

Sob proposta da Direccfio dos Servigos de Veterinaria; 

Tendo em vista o disposto no artigo 27.° do Decreto 

n.° 1/75, de 27 de Julho, 

O Ministro da Agricultura manda: 

1.° & autorizada a aquisicZ0 para o Estado de um pre- 

dio urbano pertencente a Amadeu Alcino Gongalves, des- 

crito na Conservatoria do Registo Predial da Comarca de 

Lourenco Marques sob 0 n° 23 543, a fl. 66 do livro B-62, 

o imével implaniado no talhao n.° 8 da povoacao de Macha- 

tuine (Sabié), com a area de 1399,9800 m2, confrontando 

a partir do sul e seguindo por oeste com 0 talhdo n.° Ve 

ruas publicas. 

2° Esta aquisicio é feita pelo prego de 250 0005. 

3.0 O encargo é suportado por um subsidio saido da 

verba do capitulo 1.°, artigo 12.°, alinea m), do orgamento 

privativo do Fundo de Fomento Pecuario. 

Ministério da Agricultura, 15 de Outubro de 1975. — 

O Ministro da Agricultura, Joaquim Ribeiro de Carvatho,
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MINISTERIO DOS TRANSPORTES E COMUNICACOES 

Portaria n.° 90/75 

de 21 de Outubro 

Tendo em vista o proposto pela Direccao dos Servicos 
de Marinha; 

OQ Ministro dos Transportes e Comunicacdes manda: 

1.° Transitoriamente e enquanto néio forem providos os 
lugares de director-adjunto, de chefe da Reparticao de 
Faréis e de inspector de material naval, a Comissio Admi- 
nistrativa da Direccao dos Servicos de Marinha, criada 
pela Portaria n.° 211/75, de 26 de Abril, funcionaré com 
a seguinte constituicao: 

Presidente — Raul Bingre do Amaral, chefe de seccao 
e escrivao da Direccao dos Servicos de Marinha. 

1.° vogal— Aldomiro Celso Madeira, piloto-mor da 
Capitania do Porto de Lourenco Marques. 

2.° vogal— José Felictano Munguambe, escrivao de 
3.* classe do quadro de secretarias. 

Secretario-tesoureiro — Fernando de Sousa Navarro de 
Pinho Guedes Pinto, escrivao de 1.* classe do quadro 
de secretarias exercendo as funcoes de chefe de sec- 
cao de administracao e contabilidade. 

2.° A esta Comisao sao conferidas as competéncias defi- 
nidas na citada Portaria n.° 211/75. 

Ministério dos Transportes e Comunicacoes, 14 de Agosto 
de 1975.—O Miunistro dos Transportes e Comunicacoées, 
José Luis Cabaco. 
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Portaria n.° 91/75 

de 21’'de Outubro 

Tendo em vista o proposto pela Direccao dos Servigos 

de Marinha; 

O Ministro dos Transportes e Comunicagdes manda: 

1.° Transitoriamente e enquanto nao forem providos 

os lugares de director-adjunto, chefe da Secgao de Dra- 

sagens, a Comissao Administrativa do Fundo de Dra- 

gagens, criada pelo Diploma Legislativo n.° 2716, de 

23 de Julho de 1966, funcionard com a seguinte cons- 

tituicao: 

Presidente — Raul Bingre do Amaral, chefe de secgao 
e escrivao da Direccéo dos Servicos de Marinha. 

l.° vogal— Fernando de Sousa Navarro de Pinho 

Guedes Pinto, escrivao de 1.* classe do quadro de 
secretarias exercendo as funcdes de chefe de seccao 
de administracao e contabilidade. 

2.° vogal— Mario Agostinho Bernardo Manuel, es- 
crivao de 2Z.* classe do quadro de secretarias. 

Secretario -—- Alberto Lemos Fernandes, escrivao de 

1.2 classe e escrivao da Seccao de Dragagens. 

2.0 A esta Comissao sao conferidas as competéncias 
definidas no citada Diploma Legislativo n.° 2716. 

Ministério dos Transportes e Comunicacoes, 14 de Agosto 
de 1975.—O Mimtstro dos Transportes e Comunicacoes, 
José Luis Cabaco, 

Preco — 4$00 
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