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Diploma Ministerial n.° 64/82 
de 26 de Agosto 

O Ministro do Interior, verificando ter sido dado cum-
primento ao disposto no artigo 14o do Decreto no 3/75, 
de 16 de Agosto, e na uso da faculdade que lhe é con-
cedida pelo artigo 12o da Lei da Nacionalidade, determina 

É concedida a nacionalidade moçambicana, por natu 
ralização, a Trambaclal Arachande, nascido a 6 
de Dezembro de 1920, em Dru—India. 

Ministério do Interior, em Maputo, 29 de Junho de 1982. 
— O Ministro do Interior, Mariano de Araujo Matsinha. 

S U M Á R I O 

Ministério do Interior-
Diplomas Ministeriais nos 83 a 65/82 

Concedem a nacionalidade moçambicana, por naturalização, a 
vários indivíduos 

Ministério da Indústriá e Energia 
Despacho 

Nomeria Eurico Luís Amade director-geral da Empresa MARA-
GRA — Marracuene Agrícola Açucareira, SÂ.R.L. e dá 
por findas as funções conferidas a Joaquim Manuel Brum, 
por despacho de 15» de Julho e 1980 

Rectificação 
Aos nomes de Mohamed Faruk e Sikander Mohamed referidos 

no despacho de 20 de Maio, publicado no Boletim da Repu 
blica, 1 a série n ° 22 de 9 de Junho do corrente ano 

Ministérios des Finanças e da Agricultura 
Despacho 

Determinai a isenção do pagamento do Imposto de Recons 
truçâo Nacional Secçao-B às cooperativas de camponeses 
situadas nas Províncias de Inhambane, Sofala, Manica, 
Tete, Zambézia Kampala, Cábo Delgado e Niassa 

Secretária de Estado do Trabalho 
Despachos 

Estabelece normas de procedimento para exercício de funções 
da chefia ou de direcção nos termos dos ártigos 10 e 18 
do Decreto n.° 4/80 de 10 de Setembro. 

Simplifica o processo de revalidaçao do Cartão de Trabalho 
estabelecido pela Portaria no 92/78, de 30 de Março 

Ministério dos Correios, Telecomunicações 
e Aviação Civil 

Despacho 
Suspende o director-geral da Empresa Filatelia e Numismática, 

E E, Mário Mutambe devendo ser substituído pelo direc-
tor geral dos Correios de Moçambique Jorge Alexandrino 
Viana Rodrigues Pimentel 

MINISTÉRIO DO INTERIOR 

Diploma Ministerial n.° 63/82 
de 25 de Agosto 

O Ministro do Interior, verificando ter sido dado cum-
primento ao disposto no artigo 14® do Decreto n ° 3/75, 
de 16 de Agosto, e no uso da faculdade que lhe é con-
cedida pelo artigo 12o da Lei da Nacionalidade, determina 

Ê concedida a nacionalidade moçambicana, por natu-
ralização, a Cecília Camélia Pedro Teixeira Dinis, 
nascida a 27 de Fevereiro de 1955, em Maputo 

Ministério do Interior, em Maputo, 29 de Junho de 1982. 
— O Ministro do Interior, Moriano de Araújo Matsinha. 

Diploma Ministerial no 65/82 
de 25 de Agosto 

O Ministro do Interior, verificando ter sido dado cum 
primento ao disposto no artigo 14» do Decreto n.° 3/75, 
de 16 de Agosto,e no uso da faculdade que lhe é con 
cedida pelo artigo 12 ° da Lei da Nacionalidade, determina 

Ê concedida, a nacionalidadé moçambicana, por natu 
ralização, a Manuel Fernando Ferreira de Azevedo, 

14 de Junho de 1953, em Louro— Portugal 

Ministério do Interior, em Maputo, 2 de Julho de 1982 
— O Ministro do Interior, Mariano de Araújo Matsinha. 

MINISTÉRIO DA INDUSTRIA E ENERGIA 

Despacho 

Nos termos do Decreto Lea n.o 16/75, de 13 de Feves 
reiro, nomeio Bunco Luís Amade, director-geral da Em 
presa MARAGRA — Marracuene Agrícola Açucareira. 
S A R L„ competindo-lhe exercer as funções cometidas ao 
Conselho de Administração, com os mais amplos poderes 
de direcção, gestão e representação da empresa. 

Por motivos de doença, são dadas por findas as funções 
conferidas a Joaquim Manuel Brum por despacho de 19 
de Julho de 1980 

Este despacho tem efeitos imediatos 

Ministério da Indústria e Energia, em Maputo, 10 de 
Agosto de 1982. -O Ministro da Indústria e Energia, 
António José Lima Rodrigues Branco 



140 l SÉRIE—NÚMERO 33 

Rectificação 

Por ter saidó inexacto o despacho de 20 de Maio 
de 1982, publicado no Boletim da República, 1.a série, 
n,° 22, de 9 de Junho, rectifica-se que: onde se. lê; «Ma-
homed Faruk», deve ler-se: «Mohamed Faruk», e onde 
se lê: «Síkander Mahomed», .deve ler-se: «Sikander Mo-
hamed», 

MINISTÉRIOS DAS FINANÇAS E DA AGRICULTURA 

D e s p a c h o 

Aó abrigo da Lei n.° 1/82, de 6 de Janeiro, os Ministros 
das Finanças e da Agricultura determinam que, no corrente 
ano, ficam isentas do pagamento do Imposto de Recons-
trução Nacional Seccão-B, as cooperativas de camponeses 

situadas nas Províncias de Inhambane, Sofala, Manica, 
Tete, Zambézia, Nampula, Cabo Delgado e Niassa. . -

Ministérios das Finanças e da Agricultura, em Maputo, 
3 de Agosto de 1982.—O Ministro das Finanças, Rui 
Baltasar dos Santos Alves. — O Ministro da Agricultura, 
Coronel Sérgio Vieira. 

SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO 

D e s p a c h o 

O principio do pagamento de salário de acordo com 
a complexidade do trabalho está sendo introduzido pro-
gressivamente através da aplicação do Decreto n.° 4/80, 
de 10 de Setembro. 

Os trabalhadores nomeados para cargos de chefia ou 
de direcção têm vindo a beneficiar, na maioria, dos casos, 
de aumentos salariais significativos, algumas vezes na or-
dem dos 50 % a 100 %. 

Acontece, porém, outros trabalhadores também nomea-
dos para essas funções continuarem sendo remunerados 
como se não exercessem cargos de chéfia ou de direcção, 
sob a alegação de que não se pode alterar o respectivo 
salário. Este último aspecto constitui uma violação ao 
espírito e à letra do Decreto n.° 4/80. 

Porque o Decreto, n.o 4/80, não obriga, nestes casos, 
a uma avaliação profissional, nos mesmos termos em que 
é realizada a avaliação das demais categorias de traba-
lhadores pelas comissões de avaliação; porque não existe 
ainda uma metodologia pára a classificação das empresas 
is outros centros de trabalho, segundo a complexidade da 
sua direcção, a qual será elaborada logo apôs a definição 
da política salarial; porque hão estão ainda estabelecidas 
has empresas é nos centros de trabalho os organigrama» 
e quadros de pessoal necessário para a respectiva activi-
dade, bem como os requisitos de qualificação que se deverão 
exigir aos trabalhadores nomeados para os vários níveis 
de direcção, têm se vindo a constatar situações de prolife-
ração de cargos dé chefia, de oportunismo, de autopromo-
ção, de promoção de elementos incapazes e outras que 
exigem a tomada de medidas correctivas e de controlo. 

É frequente nâs nossas empresas encontrar os chefes 
de si próprios, isto é, vários chefes sem subordinados, 

Por outro lado, os cargos de chefia ou de direcção 
podem deixar de ser exercidos sempre que se julgar con-
veniente, passando os trabalhadores a auferir o salário 
da categoria profissional que possuem, salário que cor-
responde ou que deverá corresponder em princípio à 
complexidade do trabálho que passam á realizar. Entre-
tanto, têm-se verificado anomalias em certas empresas e 
outros centros de . trabalho na aplicação, deste principio, 
por motivos diversos. 

Assim, ao. abrigo do artigo 27 do Decreto n.° 4/80, 
determino: 

1. O exercício de uma função de chefia ou de direcção, 
aos diferentes níveis, deve corresponder em princípio 
a um acréscimo salarial, imediatamente apôs a nomeação, 
nos termos dos artigos 10 e 18 do Decreto n.° 4/80. 

2. A nomeação de qualquer trabalhador para o cargo 
de chefia, ou de direcção subentende uma avaliação prévia 
por parte do dirigente competente para nomear, avaliação 
essa que toma em conta às qualidades políticas, técnicas, 
morais e outras do trabalhador nomeado, segundo requi-
sitos que, nesta fase,, deverão ser estabelecidos em cada 
empresa, centro de trabalho, unidade de direcção, orga-
nismo de tutela. 

3. Toda a nomeação deverá ser precedida de consulta 
ao Conselho de Produção da Unidade de Produção ou 
Centro de Trabalho, que deverá pronunciar-se por escrito, 
ficando este parecer arquivado no processo individual do 
trabalhador nomeado. 

4. A Secretaria de Estado ao nível central ou provincial 
e a pedido das entidades empregadoras pronunciar-se-á 
sobre o salário a aplicar no cargo de chefia ou direcção 
em causa, nos termos dos artigos 10 e 18 do Decreto 
n.o 4/80. 

4.1. O parecer e assinatura do Secretário do Conselho 
de Produção do Centro dé Trabalho deverá constar no 
modelo S-4 que será remetido ao organismo de trabalho. 

4.2. Sempre que se trate de empresa com comissão 
administrativa, os modelos S-4 deverão ser visados pela 
respectiva Direcção Provincial de tutela. 

5. Todo o trabalhador, que por qualquer motivo deixe 
de exercer cargo de chefia ou de direcção, deverá passar 

. a auferir, o salário correspondente à sua categoria anterior. 
6. Caso a sua qualificação profissional se tenha elevado 

durante o exercício das funções de chefia ou de direcção 
e por outro lado reúna todos os requisitos exigidos para 
o acesso à categoria Superior a que tinha antes daquelas 
funções, o trabalhador poderá ser avaliado com vista â 
promoção de categoria e salário. 

6.1. Nos casos em que a cessação de funções resulte 
de medidas de ordem disciplinar, não será aplicado o que 
se dispõe no n.o 6. 

7. Excepções a estes princípios e normas de procedi-
mento apenas poderão ser autorizadas pelo Ministério 
ou Secretaria de Estado de tutela, em coordenação com a 
Secretaria de Estado do Trabalho. 

Secretária de Estado dó Trabalho, em Maputo. 21 
de Maio de 1982.—Ò Secretário de Estado do Trabalho, 
Carvalhó Neves. 

Despacho 

A Portaria n.o 92/78, de 30 de Marco, estabelece que 
o Cartão de Trabalho tem a validade de dois anos» en-
quanto subsista a relação de trabalho. 
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Findo este período, as entidades empregadoras são obri-
gadas a requerer a emissão de um novo Cartão de Tra-
balho, inutílizando-se o anterior. 

Este procedimento revela-se muito moroso e oneroso 
quer para os centros de trabalho, quer para os traba-
lhadoras. 

Tendo em vista a simplificação do procedimento actuál-
mente em vigor, nos termos do artigo 17.° da Portaria 

n.o,92/78, determino. 

1. Cessando a validade do Cartão de Trabalho a enti-
dade empregadora deve recolhê-lo e remetê-lo à Direcção 
Provincial do Trabalho respectiva, procedendo esta à sua 
revalidado no caso de se manter a rêlação de trabalho. 

2, A revalidação deverá ser solicitada pela entidade 
empregadora e consistirá em apor na frente do Cartão 
de Trabalho um carimbo com os seguintes caracteres; 

REVALIDADO 
Direcção Provincial do Trabalho de ... 

• aos.../,.:/... 
Ass.)... 

3. O período de revalidação é, em princípio, de dois 
anos. 

4, O visto da entidade empregadora e dos Conselhos 
de Produção do local de trabalho passa a ser semestral, 
devendo a entidade empregadora adicionar ao Cartão 
de Trabalho as folhas necessárias para o efeito. 

S. As relações nominais referidas nos artigos 3.°, 4.° 
e 8.o, da referida Portaria n.° 92/78, passam a ser enviadas 
às Direcções Provinciais do Trabalho respectivas, no mês 
de Janeiro de cada ano ímpar. 

Secretaria de Estado do Trabalho, em Maputo, ? de 
Agosto de . 1982. —O Secretário de Estado do Trabalho, 
Carvalho Neves. 

MINISTERIO DOS CORREIOS, TELECOMUNICAÇOES 
E AVIAÇÃO CIVIL 

Despacho 

Estando em curso um processo de investigação, fica 
suspenso das suas funções a partir desta data, o director-
-geral da Empresa de Filatelia e Numismatica, E.E., 
Mário Mutambe, 

Durante o período da suspensão será substituído pelo 
director-geral dos Correios de Moçambique, Jorge Alexan-
drino Viana Rodrigues Pimentel, com todos os poderes 
de gestão da empresa, 

Ministério dos .Correios. Telecomunicações e Aviação 
Civil, em Maputo, 23 de Agosto de 1982.—O Ministro 
dos Correios, Telecomunicações e Aviação Civil. Rui Jorge 
Gomes Lousã. 
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