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SUMARIO 

Ministerio da Agricultura: 

spacno: 

Nomeia uma comissao administrativa para gerir a empresa 
singular denominada «Rancho Texas». 

Ministérios do Trabalho, das Finangas e de 

Estado na Presidéncia: 

ortaria n.° 144775: 

Cria no Ministério do Trabalho a Direccéo Nacional do Tra- 

balho e define as suas atribuicodes 

Ministerio do Trabalho: 

Portaria n.° 145/75: 

Aprova o Resulamento da Direccaéo Nacional do Trabatho. 

‘espachos: 

Procede a substituicao dos membros da Comissao Provincial 

de Trabalho do Maputo e nomeia a 2." Comissao Local de 
Trabalho de Lourenco Marques. 

Nomeia uma comissdo administrativa para gerir o Sindicato 
Nacional dos Empregados Bancarios. 

Nomecia uma comisséo administrativa para gerir o Sindicato 
Nacional dos Empregados de Escritoério. 

  

  

  

MINISTERIO DA AGRICULTURA 

Despacho 

Ao abrigo do artigo 2.°, n.° 2, do Decreto-Lei n.° 16/75, 
onjugado com o estabelecido no artigo 2.° do Decreto- 

/e@i on. 18/75, procedeu-se a inquérito ao «Rancho 
-xas», empresa singular de Fausto Martins Tarita, e 
.urou-se que: 

—_a empresa nao cumpre de forma reiterada as obri- 

gacoes assumidas, por isso foram movidas 

varias accoes judiciats. Deixou igualmente de 

assegurar os vencimentos dos trabalhadores; 

— Fausto Martins Tarita nao mais se deslocou as 
propriedades do «Rancho Texas» e desinte- 
ressou-se pela sua administracao, o que levou 

a diminuicao significativa c nao justificada da 
producao; 

—o «Rancho Texas» nao dispoe de contabilidade 

organizada e 0 passivo desenvolvcu-se ate trans- 
cender em mutto a solvibilidade da empresa. 
sem que entretanto fosscem ftomadas quatsauer 

Texas», 

  
  

nedidas de saneamento econdmico, oO que indi- 
cia negligéncia grave na condu¢ao da actividade 
empresarial. 

QO empresarto, notificado nos termos e para os efeitos 
do n.° 5 do artigo 2.° do Decreto-Lei n.° 16/75, limitou-se 
a apresentar a sua defesa pessoal, procurando iibar res- 
ponsabilidades. 

Verificando-se procedimento gravemente negligente na 
conducao da actividade empresartal, designadamentec reve- 
lada através dos indices referidos nas alineas ey ec g) do 
n° 3 do artigo 10.° do Decreto-Lei n.° 16/75, que se 
saldou por elevados prejuizos para a economia de Mo- 
¢ambigquc, nomeio, ao abrigo da alinca a) do n.° 2 do 
artigo 3.° do mesmo diploma, uma comissao adminis- 

trativa para gerir a empresa singular denominada «Rancho 
composta pelos seguintes elementos: 

Albano Cortés. , 

Ernesto Antonio. 

Filipe Mabué. 

Fsta comissao admiunistrativa tera os mais amplos po- 
deres de gestao administrativa e econdmico-financeira, 
bem como de representacgao em todos os actos ¢ con- 

tratos, competindo-ihe designadamente: 

a) Promover ec assegurar, cm cooperacao com o 
Grupo Dinamizador, a execucao do plano de 
trabalhos de recuperacao da exploracao pecua- 
rla e a produtividade ec assiduidade dos tra- 
balhadores; 

b) Definicao e controlo das tarefas, bem como o 
controlo do cumprimento dos hordrios de tra- 
balho: 

c) Admitir e despedir os trabalhadores; 
d) Tomar as medidas adequadas para melhorar as 

condicoes sociais dos trabalhadores de modo a 
garantir a promocao de todos: 

e) Adoptar uma contabilidade adequada a explo- 
racao pecuaria da empresa e proceder a sua 
elaboracao: 

f) Solicitar os créditos necessarios a recuperacao da 
empresa e em seu nome celebrar contratos, 
aceitar, sacar e endossar letras, subscrever Ii- 
vrancas e intervir em efeitos comerciais: 

e) Proceder a comercializacao dos produtos de explo-. 
racao, subscrevendo em nome da cmpresa os 
documentos nececssarios: 

h) Arrecadar as receitas da empresa, aplica-las a 
pagar contas, sacar ec cndossar cheques; 

i) Velar por que a contabilidade da empresa se 
mantenha em dia. 

Ministério da Agricultura, 23 de Dezembre de 1975. -— 

O Ministro da Agricultura, Joaquim Riheiro de Carvatho.
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MINISTERIOS DO TRABALHO, DAS FINANCAS 
E DE ESTADO NA PRESIDENCIA 

Portaria n.° 144/75 

de 30 de Dezembro 

Tendo em conta as tarefas definidas pelo Conselho de 
Ministros para o Ministério do Trabalho; 

tendo em conta o disposto no Decreto n.° 1/75, de 29 
de Julho, que criou a estrutura organica dos Ministérios; 

Os Ministros do Trabalho, das Finangas e de Estado na 
Presidéncia, usando da competéncia que Ihes é conferida 
pelo artigo 1.° do Decereto-Lei n.° 7/75, de 21 de Agosto, 
determinam: 

a 

|.’ E ecriada no Ministério do Trabalho a Direccao 
Nacional do Trabalho, que dependera directamente dos 
Ministro ¢ Vice-Ministro do Trabalho, e na qual superin- 
tendera um Director Nacional, coadjuvado por um Direc- 
tor-Adjunto. 

2.° A Direccao Nacional do Trabalho é composta pelas 
seguintes estruturas, apoiadas burocraticamente por uma 
Secretaria-Geral: 

Inspeccao do Trabalho: 
Gabincte de Higiene ec Seguranca: 
Departamento do Trabalho: 
Departamento de Apoio Sindical: 
Departamento de Formacao Profissional e Colocacdo: 
Direcgoes Provinciais, Sectores Distritais e Sectores Lo- 

Cals; 
Delegacoes e Subdelegacoes. 

3.° A Inspeccao do Trabalho tem por atribuicoes funda- 
mentais a estruturacao de uma eficaz fiscalizacao das regras 
ec condicoes de trabalho e do cumprimento das disposicoes 
legais, bem como a prossecucao de uma actividade consul- 
tiva, educativa e técnica. 

4° A Inspeccao do Trabalho é composta por: 

a) Um quadro técnico; 
6) Uma secretaria privaliva com duas seccoes: 
c) Brigadas provinciais e distritais. 

5.02 O Gabinete de Higiene c Seguranca tem como atri- 
buicdes fundamentals o estudo ¢ orientacao da Jegislacao 
e de todos os problemas ¢ aspectos relativos a higiene e 
seguranca no trabalho. 

6.° O Gabinete de Higiene ec Seguranca é constituido por 
um quadra técnico, repartido por trés sectores: 

a) Sector de Prevencao e Seguranca; 
b) Sector de Higiene: 
c) Sector de Divulgacao e Propaganda. 

7.° QO Departamento do Trabalho tem como atribuicao 
fundamenta! zclar pela correcta aplicacao da Jegislacao de 
trabalho, em ordem a obtencao de melhores condicoes de 
vida, de higiene c seguranca das classes traba]hadoras, com 
especial atencao e proteccao para o trabalho de menores 
e de mulheres. 

8.° O Departamento do Trabalho é composto por duas 
reparticoes, sendo a primeira constituida por trés seccoes 
e a segunda por duas. 

9.° O Departamento de Apoio Sindical tem como atri- 
buicao fundamental o apollo a criacao e desenvolvimento 
de estruturas sindicais de tipo novo com vista a mobilizar 
e organizar a classe trabalhadora. 

10.° O Departamento de Apoio Sindical € composto por 
um quadro técnico e uma seccao. 

11.° O Departamento de Formacao Profissional e Colo- 
cacao tem por atribuicoes fundamentais o levantamento da 
situacdo de emprego e das necessidades e disponibilidades 
de mao-de-obra e o desenvolvimento da actividade de 
orientagao proftisstonal, com vista a formacao profissional 
extra-escolar e a uma racional politica de colocacao. 

{2.°— 1. O Departamento de Formacao Profissional e 
Colocagao € composto por duas divisoes, cada uma delas 
com dois sectores técnicos. 

2. Para apoio as duas divisdes técnicas ¢é criado ainda 
um Sector Tecnico de Orientacao Profissional. 

[3.° A Direccao Nacional do Trabalho tera Duireccoes 
Provinciais em cada uma das provincias, com excepcao da 
sede, ec delegacgoes ec subdelegacoes no estrangeiro. 

l4.° As delegacoes, subdelegacdes e agéncias privativas 
do extinto Instituto do Trabalho passam a designar-se, res- 
pectivamente, por Direccoes Provinciais, Sectores Distritais 
e¢ Sectores Locais do Trabalho. . 

15.° As Direccoes Provinciais do Trabalho sao dirigidas 
¢c orientadas por um director provincial, direciamente su- 
bordinado ao Director Nacional, cabendo-lhe o exercicio 
das atribuicoes que sao cometidas a Direccao Nacional do 
Trabalho, especialmente no que respeita a condicoes de 
trabalho, higiene ec seguranca ec formacao profissional e 
colocacao. 

16.° Em cada Direc¢ao Provincial os quadros técnico ¢ 
burocratico serao preenchidos segundo as exigéncias pro- 
prias do funcionamento de cada um dos departamentos que 
compoem a Direccao Nacional do Trabalho. 

17.° Sempre que possivel, em cada distrito e localidade 
funcionarao, respectivamente, sectores distritais e locais 
do trabalho. 

18.° As delegacoes e subdelegacoes no estrangeiro, que 
representam a Direccao Nacional do Trabalho, mantém a 
sua designacao ec sao dirigidas, respeclivamente, por dele- 
gados c subdelegados. 

19.09 A Secretaria-Geral constitul uma reparlicdo, com- 

preendendo quatro seccoes. 
20.° A partir da entrada em vigor da portaria do Minis- 

tro do ‘Trabalho que regulamente o presente diploma, serao 
extintos o Instituto do Trabalho, Previdéncia e¢ Accao 
social e o Servico de Emprego de Mocambigue, os quats 
passam a constituir, respectivamente, os Departamentos do 
Trabatho e de Formacao Profissional ec Colocacao. 

21.°— 1. O pessoal em servico no Instituto do Trabalho, 
Previdéncia c Accao Social c no Servigo de Emprego d« 
Mocambique transitara automaticamente, a partir da data 
da entrada em vigor da portarta regulamentar, para a 
Direccao Nacional do Trabalho, resolvendo o Ministro, 
por despacho, os problemas resultantes dessa integrag¢ao. 

2. Mantém-se o direito as gratificacdes mensais e subsidio 
diario que vém sendo abonados de harmoma com a legis- 
lacao actualmente em vigor, os quais sao tornados exten- 
sivos a todo o pessoal. 

22.°-—]. O quadro do pessoal da Direccao Nacional do 
Trabalho é o constante do mapa ancxo a esta portaria. 

2. O provimento dos lugares criados para além dos 
actualmente dotados relativamente ao Instituto do Trabalho 
e ao Servico de Emprego somente tera lugar na medida 
em que os mesmos possam ser incluidos no Orcamento 
Geral do Estado. 

23.0 QO Director Nacional do Jrabalho ¢ o Director- 
-Adjunto sao providos, em comissao ordinania de servico, 

por livre escolha do Ministro do Trabalho. 
24.° Os lugares de chefe de departamento, directores 

provinciais, inspector-chefe e delegado serao providos, I- 
vremente, em comissao ordinaria de servico, de prefcréncia 
entre funcionarios do quadro da Direcgao Nacional.
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25.° Os funcionarios de categoria igual ou superior a le- 
tra G deverao ser nomeados, de preferéncia, entre indivi- 
duos com preparacao profissional adequada ao exercicio 
do respectivo cargo. 

26.° Os técnicos do Departamento de Formacao Profis- 
sional e Colocacao deveréo, de preferéncia, ser nomeados 
de entre individuos gquc possuam como habilitacao minima 
um curso médio, tendo para a sua admissdo de prestar 
provas técnicas ¢ praticas, cuja resulamentacao constara 
de despacho do Ministro do Trabalho. 

2/.° Os lugares de tecnico auxihar do Departamento de 
Formacao e Colocacao serao providos, de preferéncia, de 
entire mdividuos que possuam o curso complementar dos 
liceus ou equivalencia. 

25." Os tugares de testador psicotécnico da 3." Divisao 
Técnica do Departamento de Formacao e Colocacgao serao 
providos, de preferéneia, enire individuos que possuam 
como habilitacoes literarias minimas o curso complementar 
dos Itceus ou cquivalente ec ainda a frequeéncia de cursos 
de Psicologia, Filosofia, Sociologia ou ciéncias afins. 

29.° Os individuos com habtlitacocs minimas iguals ou 
equivalentes a 9." classe podecrao ingressar na categoria de 
tercciro-oficial, c na de fiscal de 3.° classe os individuos 
quc tenham estas habilitagoes ou tenham frequentado com 
aproveilamenio curso de formacao adequada ao exercicio 
0 cargo. 
30.2 Os lugares de eseriturario-dactildgrafo serao pro- 

vidos de entre individuos tendo como habilitacoes literarias 
minimas a 4.* classe do ensino primario. 

31.° Os lugares de monitor de 2.* classe sao providos 
de entre individuos tendo como habilitacoes literarias mi- 
nimas a 4.* classe do ensino primario c ainda a experiéncia 
profissional. 

32.° Os provimentos dos lugares previstos nos trés nu- 
meros anteriores far-sc-a0, regra geral, por meio de con- 
curso de provas publicas. 

33.° Os lugares de motorista sao providos por livre es- 
colha do Director Nacional, de entre tndividuos que pos- 
suam. como habilttacocs minimas a 4.* classe do ensino pri- 
mario. 

34.° Os actuals intérpretes ingressam na categoria de auXx)- 
ares, sem quaisquer formalidadcs espectais. 

35.° Nos casos nao previstos na portaria que regulamente 
o presente diploma, as substituicoes, as faltas, auséncias ou 
impedimentos dos titulares dos cargos serao feitas por fun- 
cionarios designados pelo Director Nacional, de preferéncia 
~s de categoria imediatamente inferior a do substituido. 
ie 

© Ministro do Trabalho, Mariano Matsinha. —O Muints- 

tro das Financas, Salomao Munguambe. —O Ministro de 
Estado na Presidéncia, José Oscar Monteiro. 

Quadro a que se refere o n.° 22.° da presente portaria 
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3 Técnicos de formacao profissional de 1.* ......... F 
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O Muinistro do Trabalho, Martano Muatsinha. —O Muints- 

tro das Financas, Saloinao Munguambe. —O Ministro de 
Estado na Presidéncia, José Oscar Monteiro. 
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MINISTERIO DO TRABALHO 
pp EE a 

Portaria n.° 145/75 

de 30 de Dezembro 

Em cumprimento do disposto no n.° 20.° da Portaria 
n.° 144/75, de 30 de Dezembro, que criou a Dhireccéo 
Nacional do Trabalho; 

© Ministro do Trabalho manda: 
ah 

aprovado o Regulamento da Direccao Nacional do 
Trabalho, que faz parte mtegrante da presente portaria. 

Ministério do Trabalho, 24 de Dezembro de 1975. — 

© Ministro do Trabalho, Mariano Matsinha.
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Regulamento da Direccao Nacional do Trabatho 

CAPITULO I 

Direccao Nacional do Trabalho 

Artigo 1.° Sado atribuicdes da Direccao Nactonal do 
Trabalho: 

1° No campo das relacdes de trabalho: a defesa dos 
interesses das classes trabalhadoras por forma a 
acelerar o termo do processo de exploracao de 
que sao vitimas, pugnando pela criagao de me- 
ihores condic6es de vida, de higiene e seguranca, 
e com uma especial atencao e proteccao para o 
trabalho de menores e de mulheres. Especifi- 
camente, todas as atribuicdes adiante comett- 
das ao Departamento do [rabalho; 

2.° No campo da inspeccao: na estruturacao de uma 
eficaz fiscalizacdo das regras e condicdes de 
trabalho e do cumprimento das disposi¢oes legais, 
a Direccao Nacional do Trabalho tera atribui- 
coes consultivas, educativas e técnicas e especi- 
ficamente as de fiscalizacao adiante cometidas 
aos Servicos de Inspeccao; 

3° Nu campo de apoto sindical: dum modo geral, o 
apoio 4 criacao e desenvolvimento de estruturas 
sindicais de tipo novo com vista a mobilizar e 
organizar a Classe trabalhadora, o estudo e ela- 
boracao de novas leis sindicais e, especificamente, 
as que sao enumeradas como funcodes do Departa- 
mento de Apoio Sindical: 

4° No campo de formacao profissional e colocacao: 
o levantamento da situacao de emprego e das 
necessidades e disponibilidades de mao-de-obra, 
o desenvolvimento da actividade de orientacao 
profisstonal com vista a formacao profissional 
extra-escolar e a uma racional politica de colo- 
cacao; especificadamente, as adiante cometidas 
ao respectivo departamento. 

Art. 2.°.— 1. Compete ao Director Nacional do Tra- 
balho dirigir, orientar, coordenar e fiscalizar a actividade 
dos servicos da Dtreccao Nacional do Trabalho. 

2. Compete ao Director-Adjunto coadjuvar o Director 
Nacional do Trabalho, substitui-lo nas suas faltas, ausén- 
clas ou impedimentos e desempenhar as demais funcoes 
que por lei, regulamento ou determinacao superior the 
sejam cometidas. 

CAPITULO Il 

Inspeccao do Trabalho 

Art. 3.° Sao atribuicdes da Inspeccao do Trabalho zelar 
pela observancia das leis, regulamentos, determinacoes do 
Governo, convencoes colectivas de trabalho, contratos de 
trabalho e designadamente das normas relativas a: 

a) Trabalho de mulheres e menores; 

5) Ordenados e salartos; 
c) Horario de trabalho e descanso semanal; 
d) Férias remuneradas, 
e) Aprendizagem, 
f) Transportc, alimentacao, alojamento e vestuario, 

g) Assisténcia médica; 
h) Responsabilidade patronal emergente de acidentes 

de trabalho e doencas profissionais; 
i) Observancia da disciplina no trabalho. 

    ~ “ a 

Art. 4.° A Inspeccéo do Trabalho fica colocada sob a 
supervisao do Director Nacional do Trabalho, o qual, como 
autoridade central, devera favorecer: 

a) A cooperagao efectiva entre o Servico de Inspecc§o 
e outros Servicos governamentais e instituicdes 
que exercam actividades andlogas; 

b) A colaboracao entre os servicos da Inspeccao e as 
associacdes de empregadores e organizacgoes de 
trabalhadores; 

c) A colaboracéo de peritos e técnicos a fim de asse. 
gurar a aplicacéo das disposicoes legais rela- 
tivas & higiene e seguranca do trabalho. 

Art. 5.° A Inspeccao do Trabalho é composta por: 

a) Um quadro técnico constituido pelo inspector-chefe, 
inspector-chefe-adjunto, inspectores, subinspecto- 
res, fiscais de 1.?, 2.2 e 3.2 classes; 

b) Uma secretaria privativa; 
c) Brigadas provinciais e distritais. 

Art. 6.° — 1. Compete ao inspector-chefe dirigir, orientar, 
coordenar e fiscalizar a actividade dos servicos da Inspeccao 
do Trabalho e, nomeadamente: 

a) Organizar o funcionamento do servico; 

5) Propor a distribuicao dos funcionartos; (s . 
c) Confirmar os autos de noticia levantados pelos 

seus subordinados; 
d) Elaborar e submeter a apreciacao superior o rela- 

torio anual; 
e) Desempenhar as restantes funcoes que por lei, 

regulamento ou determinacao superior lhe sejam 
cometidas; 

f) Destacar, sempre que as circunstancias o justifi- 
quem, os funcionarios da Inspeccao considerados 
necessarios para o servico das brigadas provin- 
ciais e distritats. 

2. Compete ao inspector-chefe-adjunto coadjuvar o ins- 
pector-chefe, substitui-lo nas suas faltas, ausénclas ou 
impedimentos e desempenhar as demais funcoes que por 
lei, regulamento ou determinacao superior lhe seyam come- 
tidas. 

Art. 7° Compete aos inspectores e subinspectores: 

1° Proceder, em todo o Pais, as inspeccdes, inquéritos 
e missoes de estudo de que forem encarregados e 
submeter os respectivos relatorios 4 apreciaga 
superior; 

2° Orientar e fiscalizar a accao dos funcionarios seus 
subordinados, de acordo com as instru¢cdes supe- 
riores; 

3.° Confirmar os autos de noticia levantados pelos 
seus subordinados, sempre que o inspector-chefe 
neles delegue essa competéncia. 

Art. 8.° Para o desempenho das atribui¢goes da Inspeccao 
do Trabalho devem os respectivos funcionarios: 

a) Visitar e inspeccionar, por iniciativa propria, em 
cumprimento de ordens superiores, a pedido dos 
interessados ou das organizagdes dos trabalha- 
dores ou ainda em resultado de dentncia, a 
qualquer hora do dia ou da noite e sem neces- 
sidade de aviso prévio, qualquer local de tra- 
balho, . 

5) Inquirir, no local de trabalho ou fora dele, as entt- 
dades patronais, os trabalhadores ou quaisquet 
pessoas, mesmo alheias ao trabalho inspeccio- 

nado, exigindo-Ihes as informagodes e esclarect- 
mentos considerados necessarios; 

-
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c) Exigir as entidades patronais a apresentacao de 
livros, registos, folhas de salarios e outros do- 
cumentos de escrituracao, podendo deles extrair 
copias; 

d) Requisitar a intervencao do Gabinete de Higiene 
e Seguranca sempre que haja suspeita de que as 
matérids-primas e produtos fabricados ou as 
condicoes de laboracao sejam prejudiciais a saude 
dos trabalhadores; 

e) Verificar se as autorizacdes de trabalho extraor- 
dinario e as isencoes de hordario de trabalho 
Jegalmente concedidas sao de manter, e¢ propor 
que sejam retiradas sempre que o interesse dos 
trabalhadores 0 aconselhe. 

Art. 9.° Os funcionarios da Inspeccao sao obrigados, 
sob pena de demisséo0 e sem prejuizo da aplicacao das 
sancocs penats a que haja lugar, a guardar rigoroso sigilo 
profissional sobre todos os factos de que tenham conhe- 
cimento no exercicio das suas funcoes. 

Art. 10.° Comete o crime de desobediéncia a autoridade 
todo aqucle que, depois de identificados os funcionarios da 
Inspeccao, se oponha a sua entrada e ao livre exercicio 
das suas funcoes, se recuse a prestar declarac6es, infor- 

,mac¢ocs, depoimentos ¢ outros clementos de apreciacao 
\ jue the forem exigidos. 

Art. 11.°— 1. Os factos criminosos e as restantes in- 
fraccoes verificadas pelos funcionarios da Inspeccao rela- 
tivos a normas cuja fiscalizagdo nado seja da sua competén- 
cla devem scr imediatamente participados as autoridades 
competcntes. 

2. Da participacao referida no numero antecedente scra 
dado conhecimento superior. 

Art. 12.°— 1. No respeitante as industrnas insalubres, 
IncOmodas, perigosas ou tO6xicas e prevencao de acidentes 
de trabalho e doencas profissionais, podera o inspector- 
-chefe, depois de ouvidos os servicos oficiais competentes, 
fixar o numero maximo de trabalhadores ocupados em 
determinado local ou proibir a execucao de certos traba- 
lhos, a utilizagao de locais, maquinas e utensilios ou a aph- 
cacao de determinados métodos de trabalho, desde que a 
entidade responsavel nio cumpra, dentro do prazo que 
for marcado, as condicoes fixadas pela Inspeccao para 
evitar os Inconvenientes veriiicados. 

2. As determinacoes do inspector-chefe sobre a matéria 
do numero anterior tém forca executéria e somente podem 

’-er suspensas por decisdo do Director Nacional do Tra- 
“palho, sobre recurso para ele interposto no prazo de cinco 
dias, a contar da data da notificacao. 

Art. 13.°—1. Em caso de pcrigo iminente para a vida 
ou integridade fisica dos trabalhadores, podera qualquer 
funcionario da Inspeccao tomar medidas de execucao 
imediatas, destinadas a prevenir csse perigo, submetendo 
a decisao tomada a confirmacao superior, no prazo de 
vinte e quatro horas. 

2. Sempre que as medidas tomadas com base neste 
artigo ou no anterior resultem de facto imputavel a em- 
presa e delas derive ou possa derivar para os trabalhadores 
perda ou reducao do salario, podem o Ministro ou Vice- 
-Ministro do Trabalho determinar, por despacho, que a 
empresa garanta ao pessoal uma parte ou a totalidade da 
respectiva remuneracao pelo periodo juigado conveniente. 

Art. 14.°— 1. Os locais de trabalho onde se exercam 
actividades insalubres, incOmodas, perigosas ou ftdxicas 
devem ser visitados duas vezes em cada ano ou com maltor 
frequéncia, se for julgado conveniente. 

2. Os restantes locais de trabalho devem scr visitados 
com a frequéncia necessaria para assegurar a execucao 
efectiva das normas de higiene e seguranca cm vigor. 
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3. Os locais de trabalho, em que hajam sido apuradas 
irregularidades graves, devem ser visitados novamente em 
data proxima, a fim de se verificar se as mesmas subsistem. 

Art. 15.°— 1. Uma vez por ano, pelo menos, proceder- 
-se-a, nas empresas que ocupem menores de idade inferior 
a [8 anos, a uma visita médica destinada a verificar se a 
ocupacao desses menores é prejudicial & sua satide ou de- 
senvolvimento fisico. 

2. QO médico encarregado da visita inscreverdé, para 
cada menor, num boletim de modelo aprovado e fornecido 
pela Inspeccao, as observacoes sobre o estado de satide 
de desenvolvimento fisico, mencionando a data da visita. 

3. Se Oo médico julgar convenicnte subordinar a certas 
condicoes o emprego ulterior do menor ou exclui-lo de 
certos trabalhos, assim o mencionara no boletim a que se 
refere o numero anterior. 

Art. 16.°— 1}. Fodas as entidadcs patronais sao obriga- 
das a comunicar a Inspeccao, em duplicado: 

  

a) A denominacao social, ramo de actividade, sede ec 
local de trabalho ou locais de trabalho, nome do 
administrador, gerente ou responsavel, antes de 
os estabelecimentos comecarem a funcionar; 

6) Quaisquer alteracoes nos elementos referidos no 
numero anterior, no prazo de trinta dias, a con- 
tar da data em que a modificacao haja ocorrido. 

2. A falta de cumprimento das obrigacOes impostas 
no presente artigo é punivel com a multa de 15005. 

Art. 17.° ‘Fodos os Servicos, autoridades admunistrativas 
c policiais devem prestar a Inspeccaéo 0 apoio de que ne- 
cessite. 

Art. 18.° Sempre que verifiquem infraccdes, devem os 
funcionarios do quadro técnico da Inspeccao levantar auto 
de noticia, o qual, lavrado nos termos legais e com dispensa 
de indicacao de testemunhas e de assinatura do infractor, 
fara f€ em juizo até prova em contrdario. 

Art. 19.° Se os autos de noticia disserem respeito a 
infraccoes a que corresponda a pena de multa, dever-se-a 
aguardar pelo prazo de dez dias que o infractor proceda 
ao pagamento voluntario da respectiva multa e adicional, 
sob pena de os autos, findo esse prazo, serem remetidos 
as Comissdes de Trabalho. 

Art. 20.° — 1. O pagamento voluntario das multas e seus 
adicionais, bem como das indemnizacoes devidas a tra- 
bathadores por forca dos autos de noticia levantados, sera 
efectuado na sede da Inspeccao, nas Direccoes Provinciais 
de Trabalho ou nos Sectores Distritais ou Locais da area - 
onde tenha sido levantado o auto, cabendo a estas a 
entrega das indemniza¢coes recebidas aos seus titulares, 
mediante recibo, isento de imposto de selo. 

2. Se o trabalhador se nao apresentar a receber a im- 
portancia da indemnizacao a que tem direito, no prazo 
de sessenta dias, apos notificagao ou expedicao de carta 
com aviso de recepcao, a Inspeccao promovera a sua con- 
signacao em depdsito no Instituto de Crédito de Mo- 
cambique e se, no prazo de um ano, o levantamento nao 
for solicitado, sera aquela importancia depositada a or- 
dem do Miunistério do Trabalho para fins de seguranca 
social, sem preyuizo de ser restituida ao trabalhador em 
caso justificado. 

Art. 21.° O produto das multas, aplicadas pela Inspeccao 
e pagas voluntariamente, constitui receita do Miunistério 
do Trabalho para fins de seguranca social. 

Art. 22.° A secretaria da Inspeccao do Trabalho é 
composta por duas seccoes e asscgura o expediente cor- 
rente deste servico, competindo-lhe especialmente: 

a) A 1.* Seccao, o registo e movimento da correspon- 
déncia e demais documentos gue the sejam afec-
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tos, bem como o expediente relativo ao pro- 
cessamento dos autos de noticia; 

b) A 2.* Seccao, todas as operacdes de arrecadacao e 
contabilizagao de quaisquer importancias que 
resultem do levantamento dos autos de noticia. 

CAPITULO II 

Gabinete de Higiene e Seguranca 

Art. 23.° O Gabinete de Higiene e Seguranca é um 
organismo de orientagao e ecstudo da legislacaio e de todos 
os problemas e aspectos relativos a higiene e seguranca 
no trabalho e tem como atribuicées: 

a) Proceder a trabalhos de investigacao e elaborar 
estudos que interessem ao desenvolvimento ec a 
um melhor conhecimento dos principios e téc- 
nicas de higiene e seguranca no trabalho: 

6b) Funcionar como 6rgéo consultivo sobre assuntos 
de prevencao de acidentes de trabalho e doencas 
profissionais; 

c) Dar apoio técnico e colaborar na coordenacio da 
actividade das comissdes de seguranca; 

d) Orientar a accao de divulgacao e propaganda da 
prevengao de acidentes de trabalho e doencas 
profissionais: 

e) Promover e participar na formacio ou especiali- 
zacao de técnicos de prevencéio de acidentes de 
trabalho e doencas profissionais; 

f) Proceder a trabalhos de investigacéo, preparacgo e 
verificacao dos diferentes meios de prevencido. 

Art. 24.° Para o desempenho das suas atribuicdes o Ga- 
binete de Higiene e Seguranca deve utilizar, entre outros, 
OS seguintes meios de accdo: 

— Bibhografia especializada; 
— Exposicao de material de protecc4o e seguranca: 
— Cursos de socorrismo de trabalho: 
— Cursos de higiene e seguranca: 
—Imprensa e radio: 
— Fixacao de cartazes de prevencao; 
— Filmes de prevencao: 
— Conferéncias: 
— Campanhas de prevencao; 
— Publicagdes periddicas. 

Art. 25.° O Gabinete de Higiene e Seguranca, directa- 
mente dependente do Director Nacional do Trabalho, é 
constituido por um quadro técnico repartido por trés sec- 
tores: Sector de Prevencaéo e Seguranca, Sector de Higiene 
e Sector de Divulgacao e Propaganda, competindo a este 
ultimo dar apoio aos outros sectores. 

Art. 26.° Cada sector sera provido por funciondrios 
nomeados em comissao de servico ou por outros individuos 
ccntratados para o efeito, considerados indispensaveis ao 
seu funcionamento, e que possuam a formacaéo adequada. 

Art. 27.° No exercicio da sua actividade o Gabinete de 
Higiene e Seguranca podera solicitar, sempre que necessario, 
a colaboracao técnica das seguintes entidades: 

a) Organizacao de trabalhadores; 
b) Companhias de seguros; 
c) Universidades, Institutos de Investigacao e Escolas 

Técnicas e Servicos Médicos. 

CAPITULO IV 

Departamento do Trabalho 

Ast 28.° O Departamento do Trabalho é composto por 
duas reparticOes, sendo a primcira constituida por trés 
seccdes e a Segunda por duas. 
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Art. 29.° OQ Departamento do Trabalho, dirigido por 
um chefe de departamento directamente dependente do 
Director Nacional do Trabalho, superintende nos respec- 
livos servicos, competindo-lhe: 

a) Despachar os assuntos que nao sejam da compe- 
téncia exclusiva do Director Nacional e submeter 
a despacho deste, com a sua informacao ou 
parecer, OS assuntos que carecam de resolucado 
superior, bem como realizar todos os trabalhos 
que por aquele lhe sejam cometidos; 

6b) Inspeccionar, por determinacao do Director Na- 
cional, os servicos burocraticos e técnicos das 
Direcc6es Provinciais, na matéria enquadrada 
no ambito de accao do departamento; 

c) Assinar a correspondéncia corrente do departa- 
mento, nomeadamente a que Solicita ou remeta 
documentos, mapas, informacoes e transcricdes 
de despachos e a restante para que tiver delega- 
cao do Director Nacional, podendo delegar nos 
chefes de reparticao; 

d) Elaborar, anualmente, o relatério das actividades 
do departamento; 

e) Dar informacées do servico prestado pelos funcio- 
ndrios imediatamente seus subordinados; 

f) Confirmar as informagoes prestadas pelos funcio- 
narios subordinados, completa-las ou prestar no- 
vas informac6es se o julgar conveniente; 

g) Distribuir os funciondrios pelos servigos do depar- 
tamento; 

h) Estudar, de colaboragéo com os funcionarios seus 

directos subordinados, as tarefas enquadradas 
nas atribuicoes do departamento; 

i) Proceder a ligacféo e coordenagao entre o departa- 
mento e outros servicos da Direccao Nacional; 

j) Propor ao Director Nacional todas as medidas que 
julgar convenientes ao aperfeigoamento dos ser- 

vicos, designadamente os planos de acgao do 

departamento. 

Art. 30.°— 1. Ao chefe da 1.4 Reparticao compete, em 
geral, coordenar o servico das suas sec¢oes, despachar os 
assuntos que nao sejam da exclusiva competéncia do chefe 
de departamento e informar todos aqueles que pela sua 
importancia devam ser submetidos a resolucao superior. 

2. Em especial, é da sua competéncia: 

a) Receber a correspondéncia destinada a Reparticao 
e distribui-la pelas seccoes; 

b) Assinar toda a correspondéncia de rotina e aquela 
que tenha merecido despacho superior; 

c) Visar os mapas de horario de trabalho e de aber- 
tura e encerramento dos estabelecimentos e das 
actividades sujeitas a legtslacao do_ trabalho, 
desde que elaborados em contormidade com as 
disposicdes legais ou convengoes colectivas de 
trabalho: 

d) Autorizar 1sencoes de horario de trabalho, bem 
como trabalho por turnos nas industrias de labo- 
racao continua e trabalho por turnos com pes- 
soal diferente, 

e) Autorizar o gozo de férias de forma diferente da 
prevista na Ici, excepto a substituicdo de férias 
por numerario; 

f) Autorizar transferéncias de trabalhadores, 
2) Autolizar a concessdo de um prazo para a apre- 

sentacdo dos documentos de habilitacao litera- 
ria exigidos por lel: 

ih) Autorizar a prestacio de trabalho extraordinario 
até trinta dias, no maximo de duas horas dtadrias,
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de segunda a sexta-feira e quatro horas aos Sa- 
bados, desde que respeitado um periodo de 

interrupcao de, pelo menos, meia hora; 
i) Exercer as demais atribuicoes que lhe seyjam come- 

tidas pelo chefe de departamento. 

Art. 31.°— 1]. Ao chefe da 2.° Reparticao compete, em 
eeral, coordenar os servicos das suas seccdes, despachar 

Os assuntos que nao sejam da exclusiva competéncia do 
chefe de departamento e informar todos aqueles que, pela 
sua importancia, devam ser submetidos a resolucao supe- 
rior. 

2. Em especial é da sua competencia: 

a) Receber a correspondéncia destinada a Repartigao 
e distribui-la pelas seccoes; 

b) Assinar toda a correspondéncia de rotina ec aquela 
que tenha merecido despacho superior: 

c) Despachar os requerimentos de rotina que nao 
envolvam indefcrimento; 

d¢) Passar certiddes de documentos nao confidenciais 

Ou secrclos; 

e) Assinar cheques ¢ precatorios ec demais documen- 
tos referentes ao movimento de fundos; 

{) Assinar os termos de abertura ec encerramento nos 

livros em uso nas suas seccoes; 
g) Elaborar a estatistica;: 
A) Proceder a transferéncia de fundos: 

i) Exercer as demais atribuicoes que Ihe sejam come- 
lidas pelo chefe de dcpartamento. 

Art. 32.° Na 1.* Reparticao, sdo atribuicoes da 1.* Sec- 
cao, de uma forma geral, estudar ec submeter a apreciacgao 
superior os assuntos relativos a duracao do trabalho e, no- 
meadamente: 

a) Horarios de trabalho; 
6) Horario de trabalho por turnos nas industrias de 

laboracao continua e trabalho por turnos com 
pessoal diferente; 

c) Periodos de abertura e encerramento: 
d) Isencao de horario de trabalho: 
é) Trabalho extraordinario e trabalho nocturno ou 

~ em dia de descanso: 
f) Descanso semanal, férias e faltas ao servico; 

2) Conferéncia dos mapas, verbetes e outros documen- 
tos relativos ao regime de trabalho, promovendo 
O expediente necessario a rectificacao das faltas 
verificadas, 

ft) Conteréncta e rectificacao, com base nos decal- 
ques dos mapas de horarios de trabalho aprova- 
dos nas Direccoes Provinciais; 

i) Autenticacao dos livros e fichas previstos na legis- 
lagao do trabalho, a usar pelas empresas. 

Art. 33.° Sao atribuicdes da 2.8 Seccao da 1.2 Reparti- 
cao estudar e submeter 4 apreciacao superior os assuntos 
respeitantes as relacoes de trabalho e, nomeadamente: 

a) Revisao de convencoes colectivas, portarias e des- 
pachos de regulamentacao do trabalho e suas 
alteracoes; 

b) Registo ¢ publicacao das convencoes colectivas de 
trabalho e suas alteracoes: 

c) Registo e publicacao dos despachos e portarias 
de regulamentacao do trabalho e suas alte- 
racoes; | 

dy Regulamentacao e condicionamento do _ trabalho 
de mulheres e de menores, do trabalho arte- 
sana], domicilidrio e doméstico: 
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e) Regulamentacao da aprendizagem e pré-aprendi- 
Zagem, contratos de aprendizagem, seus cursos 
complementares e certificados; 

f) Execucao dos contratos individuais de trabalho 
e regulamentos de_ trabalho; 

g) Regulamentacéo e condicionamento do trabalho 
de estrangeiros; 

ft) Salartos. 

Art, 34.° Sao atribuicdes da 3.* Seccao da 1." Repar- 

licao, NOMeadamentec: 

a) Reeeber as relacoes nominais dos trabathadores: 
by Fornecer as seccoes que o requisitem processos c¢ 

documentos existentes em arquivo: 
c) Classificar e arquivar todos os documentos srece- 

bidos: 
d) Abrir processos de firmas que iniciem a sua actl- 

vidade ou cujos nomes nao constem do res- 
pectivo ficheiro; 

e) Estatistica geral de todos os elementos ftornecidos 

pelas empresas. 

Art. 35.° Dentro da 2.* Reparticao, sdo atributcoes da 
1 Seceao, duma forma geral, proceder a escrituracao 

e contabilizagto dc fundos e actividadcs afins prove- 

nientes de contratos de trabalho, em cspectal: 

a) Depésitos no Baneo de Mogambique ¢ no Insti- 
tuto de Crédito de Mocambiquce: 

6) Emissao de cheques e de precatorios-chceques; 
c) Calculos de conversao de moeda estrangcira para 

moeda nacional: 

d) Registo de livros de espdlios, compensagoes ¢ 
salarios. 

Art, 36.° Sado atribuicocs da 2," Seccao da 2.* Repar- 
ticao estudar e submeter a apreciagao superior os se- 
suintes assuntos: 

a) Licenciamento e autorizacao do recruiamento di- 
recto, enquanto o mesmo nao passar comple- 
tamente para o Departamento de formacao 

Profissional e Colocacao; 
bh) Verificacao e registo dos contratos ¢c suas ga- 

rantias: 
c) Salarios abandonados, espdlios, compensagoes, pen- 

sOes, gratificacoes ce outros valores devidos aos 
trabalhadores: 

dd) Pagamento diferido; 

e) Elaboracao da estatistica respeitante a Reparticao. 

Art. 37.° Para além das atribuicoes especialmente indi- 
cadas, incumbe, ainda, a qualquer das seccoes: 

a) Estudar e propor, por iniciativa propria ou em 
cumprimento de determinagao superior, as pro- 
vidéncias necessanias ao aperfeicoamento dos 
seus Servicos; 

6) Organizar e manter actualizados os registos, ar- 
quivos e ficheiros necessarios ao bom functo- 
namento dos servicos; 

c) Executar os restantes servicos que por lei, regula- 
mento ou ordem superior lhes sejam confiados; 

d) Promover o necessario expediente para comunicar 
a Inspeccao do Trabalho todas as infraccoes 
verificadas. 

_ Art, 38.° Aos chefes de secg¢ao compete: 

a) Receber a correspondéncia e distribui-la pelos fun- 
cionarios da seccao;
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b) Informar ou mandar informar todos os assuntos 
que devam ser submetidos a resolucio superior, 
submetendo-os a despacho do chefe de repar- 
ticao, 

c) Mandar minutar ou minutar toda a correspondéncia 
a expedir; 

d) Participar por escrito, ao superior hierarquico, as 
faltas dos funciondrios seus subordinados: 

e) Coligir os elementos estatisticos das actividades 
das suas seccdes; 

f) Conferir todo o expediente das seccdes antes de 
Oo Submeter a despacho ou a assinatura: 

g) Participar por escrito ao superior hierdrquico qual- 
quer atraso ou ma execucao dos servicos; 

h) Requisitar a seccao competente o expediente e ma- 
terial para a sua Seccao, 

1) Responsabilizar-se pelo material em carga e sua 
conservacao, 

j) Elaborar o quadro das tarefas a executar e suas 
normas de execucao e tracgar o organograma da 
seccao; 

‘) Informar sobre os pedidos de justificacdo de faltas 
dos funcionarios da seccdo: 

m) Manter em arquivo proprio os documentos de exe- 
cu¢ao permanente; 

n) Exercer as demais atribuicdes que lhe sejam come- 
tidas pelo chefe de reparticdo. 

CAPITULO V 

Departamento de Apoio Sindical 

Art. 39.° Sao atribuicdes do Departamento de Apoio 
Sindical, além de outras que Ihe possam vir a ser come- 
tidas: 

a) Fomento, estudo e preparacio de convencées colec- 
tivas de trabalho, participando na sua negocia- 
cao e reducao a escrito das respectivas clausulas, 

b) Difusao dos principios informadores da politica a 
prosseguir em matéria de organizacdo das mas- 
sas trabalhadoras; 

c) Constituigao de um arquivo-repositério de estudos 
e experiéncias sindicais de outros paises; 

d) Mediacgao em todos os conflitos colectivos de tra- 
balho e apoio as novas estruturas sindicais, 

e) Realizacao dos restantes trabalhos e missdes de 
estudo que superiormente lhe forem confiados 

Art. 40° Ao chefe do Departamento de Apoio Sindical, 
directamente dependente do Director Nacional do Traba- 
lho, compete especialmente: 

a) Superintender nos servicos do departamento e des- 
pachar os assuntos que nao sejam da compe- 
téncia exclusiva do Director Nacional, subme- 
tendo a despacho deste, com a sua informacdao 
Ou parecer, OS assuntos que carecam de resolu- 
cao superior; 

b) Assinar a correspondéncia corrente do departa- 
mento, nomeadamente a que solicite ou remeta 
documentos, mapas, informac6es e transcricdes 
de despachos ¢c a restante para que tiver dele- 
gacao do Director Nacional, podendo delegar 
no chefe de seccao, 

c) Elaborar, anualmente, o relatério das actrvidades 
do departamento, 

d) Estudar, de colaboracaéo com os funciondrios seus 
directos subordinados, as tarefas enquadradas 
nas atribuicdes do departamento, 
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e) Dirigir a organizagao do arquivo sobre matérias 
de estudo sindical; 

f) Designar, segundo orientagao superior, os funcio- 
narios do departamento encarregados em cada 
caso de intervir na mediacao dos conflitos colec- 
tivos de trabalho; 

g) Confirmar as informacoes prestadas pelos funcio- 
narios subordinados, completa-las ou _ prestar 
novas informa¢goes se o julgar conveniente; 

h) Distribuir os funcionarios pelos servigos do depar- 
tamento, 

‘) Procurar a hgacao e coordenacao entre o departa- 
mento e os outros servicos da Direccao Nacio- 
nal, 

1) Propor ao Director Nacional todas as medidas que 
julgar convenientes ao aperfeigoamento dos ser- 
vicos, designadamente os planos de accao do 
dcepartamento; 

l) Exercer as demais atribuicdes que the sejam con- 
fiadas pelo Director Nacional. 

Art 41.° O Departamento de Apoio Sindical é€ com- 
posto por. 

a) Um quadro técnico formado por um assessor te -, 
nico-chefe e por assessores técnicos de 1.7 v 

2.* classes, 

b) Uma seccao. 

Art 42° O assessor técnico-chefe coadjuva o chefe do 
departamento no exercicio das suas funcoes, assegura a 
distribuicao do servico pelos demais assessores técnicos 

e executa os restantes servi¢os que Ihe forem confiados. 
Art. 43.° A seccao tem por atribuicoes: 

a) Elaborar e actualizar o ficheiro das conven¢oes 
colectivas e dos diplomas sobre organizacao dos 
trabalhadores publicados no Pais; 

b) Organizar os processos de conven¢oes colectivas 
que se encontrem na fase de elaboracdo ou revi- 
sao, 

c) Promover o expediente dos processos de conflitos 

de trabalho cm que seja requerida a mediagao 
do departamento, 

d) Recolher os artigos, estudos, ensaios e demais ele- 
mentos relativos a organizacoes sindicais estran- 

gciras, 
e) Visar as cCarteiras profissionais e zclar pela col 

recta qualificacao dos trabalhadores; 
f) Assegurar o expediente corrente do departamento 

e conceder todo o apoio burocratico ao quadro 
técnico 

Art 44° Em cada Direccaio Provincial devera ser colo- 

cado, sempre que as necessidades o justifiquem, um asses- 
sor técnico ao qual incumbir4 apoiar a actividade das orga- 

nizacdes dos trabalhadores nas respectivas areas. 

CAPITULO VI 

Departamento de Formacao Profissional 
e Colocacao 

Art 45°—1 O Departamento de Formagao Profissional 

ec Colocacao é composto por duas divisoes, cada uma com 
dois sectores técnicos. 

2 A actividade das duas divisGes é apoiada pelo Sector 
Técnico de Orientacao Profissional. 

3. Para ocorrer as despesas com a formacao profissional 

serao consignados 20% da receita do Fundo de Acg¢a°e
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Social no Trabalho a favor da Direccao Nacional do Tra- 
balho. 

Art. 46° O chefe do Departamento de Formacao Profis- 
sonal e Colocacao, directamente dependente do Director 
Nacional, superintende nos respectivos servicos ec tem a 
seopuinte competéncia: 

a) Dirigir, coordenar, orientar e fiscalizar as activida- 
des promovidas pelas divisoes e sectores técnicos 
a nivel nacional em todos os assuntos da com- 
peténcia do departamento; 

h) Dirigir, oricntar ¢ fiscalizar as actividades do de- 
partamento, propondo supcriormente as medidas 
convenicntes para Oo seu maior rendimento e efi- 
cidncia: 

c) Decidir sobre os assuntos cuja resolucaa nao de- 
penda de despacho do Director Nacional ou 
para que lhe tenha sido dada delegacao: 

d) Distribuir os funciondrios pelos servicos: 
e) Manter a disciplina nos servicos e€ exercer a accao 

disciplinar; 
f) Prestar informacoes de servico dos chefes de divisao; 
g) Submeter a apreciacdo e aprovacao do Director 

Nacional os assuntos da sua competéncia: 
fh) Assinar a correspondéncia de mero ecxpediente e a 

restante para que tiver delegacao do Dtrector 
Nacional; 

!) Elaborar o relatorio anual do dcpartamento: 
}) Desempenhar as demais funcdes que Jhe sejam 

cometidas pelo Director Nacional: 
/) Propor a regionalizagéo do departamento. 

Art. 47.2 A 1. Divisao ‘Técnica, dirigida por um chefe 
de divisdo encarregado de coordenar toda a sua actuacao 
no campo da formacao profissional, tem como atribuicoées, 
designadamente: 

a) Assegurar ¢ coordenar todas as accoes de formacao 
profissional extra-escolar a nivel nacional, de 
acordo com as necessidades do Pais; 

6) Definir e programar as accdes de formacao profis- 
sional, utilizando as metodologias que melhor 
garantam a qualidade, eficiéncia e rapidez para 
atingir os fins em vista; 

c) Estudar e sugerir superiormente as técnicas mais 
convenientes a obtencao das finalidades preten- 
didas, zelando pela sua aplicagao e desenvolvi- 
mento correcto; 

d) Preparar, integrar e aperfeigoar o pessoal neces- 
sarlo para assegurar essas ac¢coes, em especial 
técnicos e monitores; 

e) Elaborar os programas de ensino para qualquer 
das modalidades de formacao profissional, trans- 
formando-os em progressoes de exercicios pra- 
ticos, para utilizacao e aplicacao nas varias acti- 
vidades ou profissoes; 

f) Propor e procurar assegurar os meios necessarios 
a concretizacao das accoes de formagao profis- 
sional (instalacoes, equipamentos, materiais) de 
acordo com as caracteristicas profissionais pre- 
tendidas e asscgurar o respectivo funcionamento. 

Art. 48.° O 1.° Sector Técnico da Divisao de Formacao 
Profissional tem como atribuicocs: 

a) O estudo, aperfcigoamento e proposicao da meto- 
dologia base adoptada ou a adoptar, bem como 
de outros métodos e¢ técnicas de formagao pro- 
fissional: 

6b) A definigao de normas de recrutamento do pessoal 
técnico e de apoio e apresentacao de propostas 
para O seu recrutamenlo; 

c) A programacao e organizacao de cursos de for- 
macao pedagogica de técnicos, monitores e pes- 
soal de apoio pela realizacdo de cursos de 
formacao pedagogica e estagios de formacao 
profissional ¢ secu controlo técnico-pedagégico: 

d) Elaboragao e actualizagcao das progressoes de exer- 
ciclo para as varias especialidades, profissdcs ou 
actividades, de acordo com a metodologia cm 
VIgOT; 

e) Apoto na integracao dos novos profissionais nos 
scus futuros postos de trabalho; 

f) Providenciar no apetrechamento do 2.° Sector de 
Formacao Profissional quanto a instalacoes, ma- 
quinas e material didactico e dcmais mcios 
subsidiarios ou complementares para o seu con- 
veniente funcionamento, oricntando a sua mon- 
tagem e equipamento; 

g) Codificacocs. 

Art. 49.° O 2.° Sector Técnico da Divisio de Formacao 
Profissional tem como atribuicoes: 

a) Por em funcionamento os estagios de formacao 
profisstonal, zelando permanentemente pela qua- 
lidade ec eficiéncia de ensino: 

6) Propor alteragoes ao programa de ensino; 
c) Promover visitas de estudo; 
d) Gerir os stocks de materiais relativos aos estagios, 

por forma a garantir o seu normal funciona- 
mento: 

e) Acompanhar a construcao ou altcracdes das insta- 
lagoes de formacao profissional, de acordo com 
as necessidades tecnico-pedagégicas e garantir 
a manutencao e conservacao das instalacOes e 
equipamentos; 

f) Orientar as oficinas de preparacao; 
g) Fornecer os elementos necessarios a contabilizacao 

das accoes de formacao profissional; 
fh) Propor a constituicao do jUrl para as provas de 

fim de estagio. 

Art. 50.° A 2.* Divisao Técnica, dirigida por um chefe 
de divisao encarregado de coordenar toda a actividade nos 
sectores do levantamento da situagao de emprego e coloca- 
cao, tem como atribuicoes, designadamente: 

a) Estudar a adaptacao do equipamento, instalacoes, 
mobiliario, ficheiros, formularios e documen- 
tagao necessarios a consecucao das tarefas que 
incumbem aos sectores: 

b) Estudar os meios mais adequados a divulgacao 
dos objectivos do departamento, junto dos tra- 
balhadores e entidades patronais; 

c) Estudar os movimentos migraté6rios e organizar e 
coordenar a mobilidade geografica da mao-de- 
-obra, estudando e propondo superiormente me- 
didas julgadas convententes; 

d) Estabelecer o equilibrio entre a oferta e a procura 
através de um sistema de compensacao nacional; 

e) Estudar e estsmular as condicoes propicias ao esta- 
belecimento do pleno emprego. 

Art. 51.° O 1.° Secter Técnico da 2.* Divisao tem como 

atribuicoes: 

a) Recolha c compilacao dos dados estatisticos sobre 
a oferta ¢ procura de cmprego, colocacoes cfer- 

tuadas, volume de migracces ¢ outros ciementos:
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6b) Estudo e controlo dos movimentos migratérios, 
procurando detectar suas causas e consequéncias; 

c) Analise do volume de desemprego, suas causas e 
distribuicao 1egional, 

d) Execucao do mecanismo de compensacao de oferta 
e plocura de emprego, 

e) Proceder a estatistica e prestar informacoes ao 
2.° Sector sobre abundancia e caréncia da mao- 
-de-obra, por regides e profissdes, facilitando o 
processamento da mobilidade geografica do tra- 
balhador. 

Art 52.° O 2° Sector Técnico da 2‘ Divisao tem como 

atribuicoes’ 

a) Inventariar e caracterizar os postos de trabalho, 
para conhecimento completo do mercado de 
emprcgo nacional e justa ocupacao por mao-de- 
-obra inscrita na colocacao; 

h) Orientar os trabalhadores para o posto de trabalho, 
consoante as suas aspiracdes e aptidoes profissio- 
nais, de modo a garantir a maxima producao, 

c) Prospectar o mercado de emprego, com vista a 
programacao de cursos de formagao profissional 
acelerada, de modo a dar prioridade as profissoes 
mais carecidas da mao-de-obra qualificada e a 
promover a colocagaéo dos estagiarios, 

d) Inscrever todos os migrantes com vista a esclarece- 
-los das possibilidades de colocagao no nosso 
Pais, para aproveitamento da mao-de-obra neces- 
sAria ao desenvolvimento nacional; 

e) Promover a mobilidade geografica do trabalhador, 
de modo a estabelecer o equilibrio entre a oferta 
e a procura de emprego 

Art. 53.° Para apoio as duas divisdes técnicas do depar- 
tamento é criado neste um Sector Técnico de Orientacao 

Profissional, ao qual incumbirao, nomeadamente, as se- 

guintes atribuicoes: 

a) A orientacao profissional do jovem no inicio da sua 
vida activa, bem como a orientacgao profissional 

de adultos em matéria de adaptacao e readapta- 
cao profissionais e em caso de mudan¢ca de pro- 
fissao; 

b) Proceder a uma avaliacéo pormenorizada a nivel 
de interesse, aptiddes e personalidade, de modo 

a que se possa proceder a uma colocagao acer- 

tada, 
c) A divulgacao de informagodes sobre profissoes, re- 

colha de interesses com vista a livre escolha de 

uma profissio, dentro das necessidades definidas 
pela planificagéo econémica a nivel nacional, 

d) Organizar provas de pré-selecgao dos candidatos, 
com vista a realizagao de cursos de formacao 
profissional, segundo as exigéncias dos postos de 

trabalho, de modo a obter grupos de capacidade 
homogénea e a conseguir o maximo de produtivi- 
dade dos meios utilizados, para o efcito servindo- 
-se de provas de avaliacao psicotécnica, 

e) Acompanhar a sequéncia dos cursos, recolhendo 
elementos sobre a evolucao de cada candidato e 
grupo, com vista a uma constante actualizacao 
das afericoes dos testes; 

f) Colaborar com as empresas e servigos publicos no 
sentido de se obter a seleccao mais adequada dos 
candidatos nos postos de trabalho; 

eg) Avaliar as aptiddcs da populagao mocambicana 

através de testes, com vista a nermalizacao dos 
mesmos, 

  

h) Elaborar quantificagdes gerais dos resultados obti- 
dos por zonas geograficas; 

1) Proceder a avaliagao de fungoes profissionais, ao 
estabelecimento de perfis profissionais € ao es- 
tudo das respectivas monografias e lista de tarefas: 

)) Fazer visitas técnicas a centros de formacao em 
ordem a uniformizacao dos métodos utilizados. 

CAPITULO VII 

Direccoes Provinciais, Sectores Distritais, 
sectores Locais, Delegacoes e Subdelegacoes 

Art. 54° A Direccao Nacional do Trabalho tera Direc- 
cocs Provinciais em cada uma das provincias, com excepcao 
da sede, e delegacoes e subdelegacoes no estrangeiro. 

Art. 55° Enquanto nao forem criadas direccdOes em 
todas as provincias, manter-se-ao as delegacoes nao priva- 
livas e aS suas atribuicdes continuarao a ser exercidas pelos 
respectivos chefes de reparticao provincial dos Servicos de 
Administracao Civil 

Art. 56° As delegacoes, subdelegacoes e agéncias pri- 
vativas do extinto Instituto do Trabalho passam a desig- 
nar-se, respectivamente, por Direccoes Provinciais, Sectores_ 
Distritais e Sectores Locais do Trabalho a 

Art 57° As Direccdes Provinciats do Trabalho sao di- 
rigidas e orientadas por um director provincial, directa- 
mente subordinado ao Director Nacional, sendo nas suas 
faltas, auséncias ou impedimentos substituido sucessiva- 
mente pelo assessor técnico ou pelo inspector, quando os 
haja, ou, na falta destes, pelo funciondrio que for desig- 
nado pelo Director Nacional. 

Art. 58.° Aos directores provinciais compete, de uma 
maneira genérica, dentro das respectivas areas: 

a) Assinar a correspondéncia da Direccao Provincial; 
6b) Propor ao Director Nacional todas as medidas que 

julgar convenientes ao aperfeicoamento do ser- 
VviCO; 

c) Aprovar os mapas de horarios de trabalho elabo- 
rados por forca de disposicoes legais ou con- 
vencoes colectivas de trabalho; 

d) Autorizar o trabalho em horas extraordinarias ou 
no dia de descanso semanal, nos limites e con- 
dicdes definidos na lei ou nas convencoes co- 
lectivas, 

e) Definir, segundo a orientacaio estabelecida, os peor 
didos de isencao de horario de trabalho e des- 
canso semanal; 

f) Autorizar trabalho por turnos com pessoal dife- 
rente e trabalho nocturno, nos termos da lei e 
em conformidade com instrucoes superiores; 

g) Apreciar os regulamentos internos das empresas e 
apresenta-los a despacho com informacao por- 
menorizada; 

h) Fomentar a difusao dos principios informadores 
da politica de organizacao das classes trabalha- 
doras segundo instrucocs superiores: 

1) Assegurar a mediacao nos conflitos colectivos de 
trabalho; 

j) Dirigir, orientar, coordenar e fiscalizar os servicos 
da Direccao Provincial, dos sectores distritais e 
locais; 

!) Decidir os assuntos da sua competéncia legal ou 
para os quais tenha delegacao superior e ainda 
os que, pela sua comprovada urgéncia, nao 
consintam demoras na resolucao, dando neste 
caso imediato conhecimento ao Director Na- 
cional: 

4 

€
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m) Elaborar e submeter a apreciacao superior o rela- 
t6rio anual sobre a actividade da Direccao Pro- 
vincial, funcionamento dos servicos e situacao 
dos trabalhadores; 

n) Exercer as demais atribuicdes que Ihe sejam confia- 
das por Jei ou pelo Director Nacional 

Art. 59.° Nas delegacdes nao privativas poderao ser colo- 
cados funcionarios do quadro da Diureccao Nacional, 
quando exista conveniéncia de servico e as disponibilidades 
oO consintam. 

Art. 60.°—1. As Direccdes Provinciais de Trabalho, 
dentro da respectiva area de actuacao, cabe, de um modo 
geral, o exercicio das atribuicoes que sao cometidas a 
Direccao Nacional na defesa dos interesses dos trabalha- 
dores, especialmente no que respeita a condicoes de tra- 
balho, higiene e seguranca e formacao profissional e colo- 
cacao. 

2 Nomeadamente sao suas atribuicces: 

a) Proceder a realizacao de estudos técnicos sobre as 
condicoes de vida dos trabalhadores; 

b) Acompanhar e orientar a actividade das organi- 
zacoes de trabalhadores; 

c) Colaborar na realizacao de estudos e promover a 
difusao dos principios e técnicas de prevencao 

Pc de acidentes de trabalho e doencas profissionais 
em cooperacao com os servicos e organismos 
competentes; 

d) Colaborar na elaboracao de convencodes colectivas 
de trabalho a nivel provincial. 

Art. 61.°—-1. As DireccOes Provinciais devem ter or- 
ganizados e devidamente actualizados os registos e arquivos 
necessarios ao bom funcionamento dos servicos. 

2. Os servicos das Direccoes Provinciais devem ser 
organizados, tanto quanto possivel, por sectores correspon- 

dentes 4 actividade dos varios departamentos por forma 
a assegurar a sua eficiéncia e a facilitar a sua iInspeccao. 

Art. 62.° Aos assessores técnicos colocados nas Direccsoes 
Provinciais compete, nomcadamente: 

a) Presidir e apolar as negociacoes para a contrata- 
cao colectiva; 

b) Efectuar estudos com vista a regulamentacao do 
trabalho e a eficaz proteccao dos trabalhadores: 

c) Desempenhar as restantes funcOes que por lei ou 
determinacao superior lhes sejam confiadas. 

Art. 63.° As delegacoes no estrangeiro, além das fun- 
sdes proprias das Direccdes Provinciais, terdo por atri- 
buicodes: 

a) Exercer funcoes consulares nos termos das con- 
vencoes celebradas, em relacao aos trabalhado- 
res mocambicanos abrangidos pelas_ referidas 
convencoes, 

6) Visitar nos locais de trabalho os mocambicanos 
emigrantes, dando seguimento as suas pretensoes 
e reclamacoes e dispensando-lhes toda a assis- 
téncia possivel, 

c) Promover o registo dos trabalhadores mocambi- 
canos que tenham entrado na area da delegacao; 

d) Remeter a Direccao Nacional, no prazo fixado, as 
propostas necessarias a elaboracao do orcamento 
para Oo ano imediato, na parte respeitante a dele- 
gacao e suas subdelegacocs, 

e) Passar ou promover que seja passada pela Direccao 
Nacional a carteira profissional, do modelo apio- 
vado, ao trabalhador mo¢ambicano emigrante ou 
imigrante, portador de contrato de trabalho ce- 
lebrado e aprovado pela entidade competente 
nos termos da lei. 

Art. 64.° No estrangeiro e dependentes directamente da 
respectiva delegacado existirio tantas subdelegacdes quantas 
O justifiquem o numero e as necessidades dos trabalhadores. 

Art. 65.° Sempre que possivel, em cada distrito e loca- 
lidade funcionarao, respectivamente, sectores distritais e 
sectores locais de trabalho, providos com funcionarios do 
quadro da Direccao Nacional dirigidos por chefes de sector 
distritais e locais. 

Art. 66.° Nos distritos e localidades onde nao estejam 
criados sectores distritais ou locais do trabalho as suas 
atribuicdes serao exercidas pelas respectivas administrac6es. 

Art. 67.° Os chefes de sector distritais ficam directamente 
subordinados aos directores provinciais e¢ compete-lhes 
dentro da respectiva area: 

a) Zelar pela observancia da lei relativa as relacdes 
de trabalho e proteccao dos trabalhadores; 

b) Assinar a correspondéncia do sector distrital do 
trabalho; 

c) Propor ao director provincial todas as medidas 
julgadas convenientes ao aperfeicoamento do 
Servico: 

d) Aprovar os mapas de horarios de trabalho, nos 
termos da let e em conformidade com intruc6es 
superiores; 

e) Autorizar o trabalho em horas extraordinarias ou 
no dia de descanso semanal, nos limites e 
condi¢cdes definidos na lei ou nas convencdes 
colectivas; 

f) Definir, segundo a orientacdo estabelecida, os pe- 
didos de isencao de horario de trabalho e des- 
canso semanal; 

g) Autorizar o trabalho por turnos com pessoal dife- 
rente e trabalho nocturno, nos termos da lei 
e em conformidade com instrucdes superiores; 

h) Elaborar e submeter 4 apreciacado do Director Pro- 
vincial o relatério anual do sector distrital; 

i) Assegurar apoio aos servicos da Inspeccéo do Tra- 
balho; 

j) Exercer as demais atribuicdes que Ihes sejam con- 
fiadas por lei, regulamento ou ordem superior. 

Art 68.° Nos sectores distritais do trabalho o chefe de 
sector é substituido, nas suas faltas ou impedimentos, pelo 
funcionario de maior categoria ai colocado. 

Art 69.° Os sectores distritais do trabalho devem ter 
organizados e devidamente actualizados os registos e ar- 
quivos necessarios ao bom funcionamento dos servicos. 

Art. 70.° Aos chefes de sector locais compete, nomea- 
damente: 

a) Zelar pela observancia da lei relativa as relacdes 
de trabalho e proteccao dos trabalhadores; 

6) Sugerir medidas tendentes a melhorar o condicio- 
nalismo local do trabajJho remunerado: 

c) Desempenhar os servicos que lhe sejam atribuidos 
pelo respectivo chefe do sector distrital; 

d) Exercer as restantes funcdes que Ihes sejam confia- 
das por lei, regulamento ou ordem superior. 

CAPITULO VIII 

Secretaria-Geral 

Art. 71° A Secretaria-Geral constitui uma reparticao, 
compreendendo quatro sec¢oes e nela superintende um 
Chefe de reparticao a quem, coadjuvado por um chefe de 
expediente geral, compete: 

a) Dirigir e organizar os servicos pela forma mais 
conveniente a obtencdo do maximo rendimento 
c oficiéncia:
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h) Coordenar o servico das seccdes e informar todos 
OS assuntos que pela sua delicadeza ou impor- 
tancia nao devam ser confiados as seccdes; 

c) Elaborar o relatorio anual sobre o funcionamento 
dos servicos, acompanhado de mapas estatisticos 
e graficos elucidativos; 

d) Assinar a correspondéncia de mero expediente e a 
restante para que tiver delegacao do Director 
Nacional: 

é) Passar as certiddes que forem requeridas, mediante 

despacho do Director Nacional; 
f) Receber a correspondéncta destinada 4 Secretaria- 

-Geral e distribui-la pelas seccoes; 
eg) Prestar contas como responsavel do inventario da 

sede e como exactor; 
fh) Prestar informacdes de servico dos funciondrios 

iMediatamente seus subordinados; 
1) Executar os restantes servicos que por lel, regu- 

lamento ou ordem superior the scjam cometidos 

Art 72.° Sado atribuicdes da 1.* Seccao: 

a) Registar a entrada da correspondéncia e distribui-la 
pelos servicos; 

6) Expedir e arquivar foda a correspondéncia da 
Direccao Nacional; 

c) Conservar em arquivo proprio os documentos de 
execucao permanente. 

Art 73.° Sado atribuicdes da 2.* Secgao: 

a) Todo o expediente relacionado com os funcionarios 
da Direccao Nacional; 

b) Lavrar termos de posse de funciondrios e firmar 
contratos de prestacao de servi¢o que devam 
ter lugar perante o Director Nacional: 

c) Informar sobre a legalidade dos periodos de li- 
cenca e as faltas dos funcionarios e elaborar o 
respectivo expediente; 

d) Organizar o cadastro e registo biografico dos fun- 
cionarios. 

Art. 74.° Sao atribuicdes da 3+ Secgao: 

a) Processar as remuneracoes dos funcionarios e ou- 
tras despesas; 

b) Elaborar o projecto de orcamento da Ditrec¢ao 
Nacional, recolhendo de todos os servicos os 
elementos necessarios; 

c) Organizar e manter em dia a contabilidade; 
d) Promover a aquisicao de todo o expediente e ma- 

terial de utilizacao permanente ec consumo cor- 
rente. 

Art. 75.° Sao atribuicdes da 4.* Seccao prestar todo o 
apoio burocratico ao Departamento de Formacao Profis- 
siona] e Colocacaéo em tudo o que nao caiba nas atribuicodes 
das restantes seccoes, nomeadamente: 

a) Organizar e manter em dia a contabilidade in- 
dustrial, 

5} Promover a aquisigdo, receber e movimentar os 
materiais e equipamentos destinados 4 promo- 
cao profissional; 

c) Assegurar o servigo de inventario, cargas e patri- 
monio do departamento. 

Ministério do Trabalho, 24 de Dezembro de 1975. — 
O Ministro do Trabalho, Mariano Matsinha. 

Despacho 

Havendo conveniéncia em proceder 4 substituicio dos 
membros da Comissao Provincial de Trabalho do Maputo 
e verificando-se a necessidade da entrada em funciona- 
mento da 2.4 Comissao Local de Trabalho de Lourenco 
Marques; 

No uso da competéncia que me é conferida pelo artigo 9.° 
do Decreto n° 14/75, de 11 de Setembro, nomeio: 

A) Para a Comissio Provincial de Trabalho do Ma- 
puto, em substituicio dos nomeados por despacho 
de 22 de Outubro Ultimo, publicado no Boletim 
da Republica, 1° série, n® 52, de 25 do mesmo 
més: 

Presidente — Justino Toncla Faduco. 
1.° vogal—- Maria Antonieta do Nascimento 

Rodrigues Arruda. 

2.° vogal -— Janudrio Rocheque. 

B) Para a 2* Comissao Local de Trabalho de Lou- 

renc¢o Marques: 

Presidente — Vitor Joao dos Reis. 
1 ° vogal — André Henriques Tembe 

2 ° vogal — Fausto Monteiro Silva. 

Ministério do Trabalho, 22 de Dezembro de 1975 — 

O Ministro da Trabalho, Mariano Matsinha 

Despacho 

Tornando-se necessaério regularizar o funcionamento do 

Sindicato Nacional dos Empregados Bancarios, determino 
que, transitoriamente, 0 mesmo passe a ser gerido por uma 

comissao administrativa que chamara a si toda a compe- 

téncia dos 6rgaos directivos estatutarios e tera a seguinte 
constituicao: 

Presidente — James Filipe Guambe 
Secretario —- Fatima Langa. 
Vogais: 

Raul Fernando Zamith de Franco Carrilhe. 
Alvaro Nhapulo. 
Maria Isabel Nogueira Pereira. 
Francisco Rungo Macucha. 
Domingos Chabela. 
Amdés Tezoura Guilaze. 

Vitor Manuel Velho de Brito. 

Petros Chirindja. 

Ministério do Trabalho, 22 de Dezembro de 1975.— 
Q Mintstro do Trabalho, Mariano Matsinha. 

Despacho 

Tornando-se necessério regularizar o funcionamento do 
Sindicato Nacional dos Empregados de Escritério, deter- 
mino que, transitoriamente, o mesmo passe a ser gerido 
por uma comissao administrativa que chamard a si toda
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1 competéncia dos 6rgaos directivos estatutdrios e tera a Artur Luis da Conceicao Soares. 
eguinte constituicdo: Adriano Mabalane Machava. 

Presidente — Mario José Luis Kala. Antonio Bernardino Pinheiro da Silva. 
secretario permanente — Acdcio dos Santos Dias Mor- Fernando Virgilio Franco. 

gsado. 

Vogais Ministério do Trabalho, 22 de Dezembro de 1975 — 
Joao José Alberto Wate. QO Ministro do Trabalho, Mariano Matsinha. 

Prego — 14$00 
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