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S U M Á R I O 

Ministérios da Defesa Nacional e da Educação 
Despacho 

Estabelece disposições e procedimentos relativos à incorpo 
ração no Serviço Militar Obrigatório (S M O ) de gradua-
dos e de alunos do Sistema Nacional de Educação que se 
encontram nas condições estabelecidas pela Lei no 4/78, de 
23 de Marco 

Ministérios da Justiça e das Finanças 
Diploma Ministerial no 53/85 

Aprova o quadro de pessoal do Departamento de Assuntos 
Religiosos 

Ministério das Finanças e Secretaria de Estado 
do Trabalho 

Diploma Ministerial n° 54/85 
Aprova o Regulamento das Carreiras Profissionais a vigorar 

no Ministerio das Finanças e serviços dependentes 

MINISTÉRIOS DA DEFESA NACIONAL E DA EDUCAÇÃO 

Despacho 

A Lei n° 4/78, de 23 de Março, estabelece a obriga-
toriedade de todos os cidadãos moçambicanos participarem 
na defesa da Pátria, através do Serviço Militar Obrigatório 
(S M O) 

O Partido Frelimo e o Estado moçambicano definiram, 
que na fase presente, as prioridades nacionais se concen-
tram na luta contra os bandidos armados e defesa da 
soberania, adoptando-se, para o efeito, uma economia de 
gueria 

A 11 de Maio de 1985 o Presidente do Partido Frelimo 
e Presidente da Republica Popular de Moçambique anun-
ciou, a toda a nação mocambicana, o Chamamento para 
a Defesa da Pátria No âmbito deste Chamamento, todos 
os cidadãos moçambicanos são exortados a dar a sua con-
tribuição para o esforço da guerra contra os bandidos ar-
mados, mesmo que essa contribuição, quando necessário, 
va além das simples obrigações relativas ao Serviço Militar 
Obrigatório 

O reforço da capacidade defensiva e, em particular, nas 
Forças Armadas de Moçambique (FPLM), implica a afec-
tação, nas fileiras militares, de moçambicanos, sobretudo 
jovens, com elevados níveis de formação científica, técnica 
e profissional 

Os avultados recursos que o Estado tem vindo a afectar, 
desde a Independência Nacional, ao sector da educação, 
devem ser rentabilizados ao máximo, garantindo-se a ra-
cional e coordenada utilização dos graduados e alunos do 
Sistema Nacional de Educação, tendo em vista as necessi-
dades da defesa e da economia 

I SÉRIE - Número 40 

Neste contexto e no cumprimento do disposto na Lei 
n ° 4/78, de 23 de Março, sobre o Serviço Militar Obriga-
tório, o Vice-Ministro da Defesa Nacional e Chefe do 
Estado-Maior General das Forças Armadas de Moçam-
bique e o Ministro da Educação, com vista a estabelecerem 
as disposições e procedimentos relativos à incorporação 
militar de graduados e alunos do Sistema Nacional de Edu-
cação (S N E), determinam 

1 a) Anualmente proceder-se-a a uma incorporação mi-
litar, no S M O dos graduados e presereventes 
(alunos reprovados sem direito a nova matricula) 
do S N E do ano lectivo anterior que se en-
contrem nas condicões estabelecidas pela Lei 
no 4/78, 

b) Esta incorporacão refere-se a graduados e pres-
creventes de todos os estabelecimentos escolares, 
tutelados ou não pelo Ministério da Educação 

2 São abrangidos pela incorporação referida no n° 1, 
e desde que não fiquem isentos cm inspecção médica, os 
seguintes elementos 

a) Os graduados dos cursos diurnos do nível secundá-
rio (9a classe ou equivalente) dos Subsistemas de 
Educação Geral e de Educação Técnico-Pro-
fissional, 

b) Os graduados e presereventes dos cursos diurnos 
do nível médio (11a classe ou equivalente) dos 
Subsistemas de Educação Geral e de Educação 
Técnico-Profissional, 

c) Os graduados e presereventes dos diversos graus do 
Subsistema de Educação Superior, 

cl) Os finalistas dos diversos graus do Subsistema de 
Educação Superior aos quais não faltem mais 
de duas disciplinas para completarem o grau 
que frequentam, 

a) Os moçambicanos com nível de habilitações secun-
dário ou mais elevado, obtido no pais ou no 
exterior, que regressem à República Popular de 
Moçambique apos terem feito mais de um ano 
de formação no exterior 

3 Não são, em principio, abrangidos pela incorporação 
referida no no 1, os seguintes elementos 

a) Os graduados seleccionados para prosseguirem es-
tudos, de imediato, no nível seguinte do S N E , 

b) Os graduados seleccionados para funções de do-
cência no S N E 

4 a) Aos elementos mencionados na alínea a) do no 3 
será concedido adiamento até completarem ou 

prescreverem no nível de estudos seguinte, 
b) Os elementos mencionados na alinea b) do n° 3 

ficarão abrangidos pelas disposições estipuladas 
nos n 15 e 16 para alunos graduados do Sub-
sistema de Formação de Professores 



5 O Ministério da Defesa Nacional poderá decidir a in-
corporação referida no n ° 1 dos graduados e presereventes 
mencionados no n ° 2 que já eram trabalhadores aquando 
do início do curso, e foram para o mesmo enviados pelos 
seus sectores laborais 

6 a) Os elementos incorporados no âmbito dos números 
anteriores destinam-se a 

- Cursos de sargentos milicianos, quando pos-
suam o nivel secundário completo ou 
medio incompleto, 

- Cursos de oficiais milicianos, quando pos-
suam o nivel médio completo ou nível 
mais elevado 

b) As especialidades, armas e serviços aos quais são 
afectados os elementos incorporados, são deter-
minados pelo Ministério da Defesa Nacional, 
atendendo, sempre que possível a especialidade 
ou ramo da sua formação 

7 a) Os elementos a incorporar nos termos dos números 
anteriores serão pre-distribuidos pela Comissão 
Nacional do Plano e Secretaria de Estado do 
Trabalho, de acordo com as prioridades definidas 
para a colocação da força de trabalho qualifi-
cada, tendo em vista a sua afectação apos des-
mobilização do S M O A pré-distribuição sera 
comunicada ao Ministério da Defesa Nacional, 

b) A afectação definitiva a um sector laboral poderá 
depender do comportamento manifestado du-
rante o cumprimento do S M O , 

c) A pré-distribuição e a afectação definitiva apenas 
são comunicadas ao próprio e ao sector laboral 

na fase de desmobilização 

8 A organização do processo de incorporação referida 
nos números anteriores obedecerá anualmente ao seguinte 
esquema geral 

a) O Ministério da Educação, os outros orgãos esta-
tais, que tenham estabelecimentos escolares e os 
orgãos estatais de tutela dos elementos mencio-
nados na alínea e) do no 2 e no n ° 5 fornecerão 
ao Ministério da Defesa Nacional os dados neces-
sarios sobre os indivíduos abrangidos, 

b) O Ministério da Defesa Nacional procedera ao re-
censeamento e a inspecção medica desses ele-
mentos em época especial, durante o segundo 
semestre do ano lectivo, comunicando os resul-
tados dessa inspecção ao Ministério da Educação 
ou aos referidos órgãos estatais, 

c) Com base nos resultados escolares do ano lectivo 
e na planificação quantitativa da distribuição de 
graduados, o Ministério da Defesa Nacional de 
acordo com as suas necessidades decidirá quais 
os elementos que deverão ser convocados para 
incorporação no S M O, atendendo aos casos 
descritos nos n 3 e 5, 

d) O Ministério da Educação e os outros orgãos esta-
tais mencionados na alínea a) mandarão os ele-
mentos convocados apresentarem-se nos locais 
e datas definidos pelo Ministério da Defesa Na-
cional, 

e) O Ministério da Defesa Nacional procederá ao 
transporte dos convocados, do local de apresen-
tação para o local de incorporação, 

f ) A incorporação dos graduados e prescreventes tem 
lugar no ano seguinte 

9 Para implementação do esquema descrito no n° 8 
o Ministério da Defesa Nacional e o Ministério da Educação 
estabelecerão anualmente uma programação adequada. 

10 Após cumprimento do S M O, o Ministério da 
Defesa Nacional enviará à Comissão Nacional do Plano 
e à Secretaria de Estado do Trabalho as relações nominais 
dos elementos a serem desmobilizados e data provável 
da desmobilização 

11 No acto da desmobilização cada elemento receberá 
uma guia de apresentação para o sector laboral aonde 
esta afectado 

12 O Ministério da Defesa Nacional comunicará aos 
sectores estatais de afectação as informações mais rele-
vantes sobre a qualidade e comportamento revelados no 
cumprimento do S M O 

13 Sempre que um jovem ou trabalhador destinado a 
determinado sector laboral seja reincorporado ou prossiga 
uma carreira militar ou outra carreira nas Forças de Defesa 
e Segurança, o Ministério da Defesa Nacional comunicará 
tal facto a Comissão Nacional do Plano e ã Secretaria de 
Estado do Trabalho, que procederão em conformidade 

14 Os trabalhadores com nivel de habilitações secunda 
no ou mais elevado que sejam chamados para cumprime 
do S M O ou disponibilizados pelos seus sectores laborais 
para o mesmo efeito, serão incorporados nos mesmos ter-
mos acima referidos 

15 a) A partir de 1986, os alunos que se graduam no 
Subsistema de Formação de Professores serão 
submetidos ao recenseamento militar e à ins-
pecção médica, de acordo com o processo des-
crito nas alíneas a) e b) do no 8 e são passados 
de imediato à situação de reserva, 

b) Na sua situação de reservistas, poderão ser cha-
mados para treino militar, períodos de recicla-
gem e incorporação no S M O, nos termos 
da lei e dos mecanismos que venham a ser 
fixados, 

c) Os indivíduos abrangidos pelo disposto na alí-
nea a) que por qualquer motivo, cessem as 
suas actividades no S N E poderão ser cha-
mados ao cumprimento do S M O na pri-
meira incorporação se assim o decidir o Mi-
nistério da Defesa Nacional 

16 Os graduados do Subsistema de Formação de Pro-
fessores e os professores em exercício poderão ser incor-
porados no S M O 

a) Sempre que o Ministério da Educação os disponi-
bilize, de acordo com a sua planificação do corpo 
docente e o Ministério da Defesa Nacional tenha 
interesse em incorporá-los, 

b) Com base em acordo comum do Ministério da 
Defesa Nacional e do Ministério da Educação, 
estabelecido a nivel central, 

c) Sempre que o Ministério da Defesa Nacional o de-
cida a nível central, com base nos interesses 
nacionais 

17 a) Não serão abrangidos pelo recenseamento, ins-
pecção e incorporação nos termos deste despa-
cho, os seguintes elementos 

- Alunos, graduados e prescreventes de 
6° classe ou equivalente ou de níveis 
mais baixos, 

- Os alunos de nivel secundário (7a a 
9a classes ou equivalentes) que pres-
crevam, 



- Os alunos dos cursos diurnos de qualquer 
nível em qualquer dos Subsistemas do 
S N E que desistam dos estudos sem 
justificação aceitavel 

- Os alunos dos cursos diurnos de qualquer 
nível em qualquer dos Subsistemas do 
S N E que reprovem por motivos de 
comportamento 

b) Os elementos referidos na alinea a) ficarão abian-
gidos pelos processos de recenseamento, ins-
pecção e incorporação em vigor para os cida-
dãos em geral, 

c) Até 1986 o Ministério da Defesa Nacional e o 
Ministério da Educação estabelecerão conjun 
tamente mecanismos a adoptar para a comuni-
cação ao Ministério da Defesa Nacional dos 
alunos referidos na alinea a) bem como de 
quaisquer outros que, não estando explicita-

mente referidos no presente despacho, devam 
ser incorporados nos termos do n° 1 ou dos 
processos de incorporação em vigor para os 
cidadãos em geral 

18 A incorporação de alunos e de professores apenas 
poderá ser feita nos termos do presente despacho, salvo 
decisão em contrário a ser tomada em conjunto pelo Mi-
nistério da Defesa Nacional e o Ministério da Educação 
a nível central 

19 O Ministério da Educação em coordenação com o 
Ministério da Defesa Nacional estabelecerá mecanismos 
destinados ao controlo, nos estabelecimentos escolares, dos 
alunos, professores e outros trabalhadores que não se 
tenham submetido as suas obrigações relativas ao recen-
seamento, inspecção, incorporação e cumprimento do 
S M O e serão definidas as medidas a tomar nos casos 
de irregularidades detectados 

20 O presente despacho não isenta qualquer individuo 
da obrigatoriedade de se submeter ao recenseamento militar 
feito para os cidadãos em geral 

21 As presentes disposições são de cumprimento obri 
gatorio para todas as unidades militares, orgãos de educa-
ção e estabelecimentos escolares, e a sua execução cabe 
em particular aos Centros de Recrutamento, Direcções 
Provinciais e Distritais de Educação e Cultura e estabele-
cimentos escolares 

22 O presente despacho entra' imediamente em vigor 

Maputo, 16 de Setembro de 1985 - O Vice-Ministro 
da Defesa Nacional e Chefe do Estado-Maior General das 
Forças Armadas de Moçambique (FPLM), Coronel-General 
Sebastião Marcos Mabote - O Ministro da Educação, 
Graça Machel 

MINISTÉRIOS DA JUSTIÇA E DAS FINANÇAS 

Diploma Ministerial n.o 53/85 
de 2 de Outubro 

Havendo necessidade de se definir o quadro de pessoal 
do Departamento de Assuntos Religiosos do Ministério 
da Justiça; 

Os Ministros da Justiça e das Finanças, usando da 
faculdade que lhes confere o artigo 1o do Decreto-Lei 

no 7/75, de 21 de Agosto, determinam 

Artigo unico É aprovado o quadro de pessoal do 
Departamento de Assuntos Religiosos, nos termos cons-
tantes do mapa anexo a este diploma 

Maputo, 24 de Agosto de 1985 -O Ministro da Justiça, 
Ussumane Ály Dauto - O Ministro das Finanças, Riu 
Baltasar dos Santos, Alves 

Quadro do pessoal 

Unidade Categorias 

1 Director 

1 Chefe de secção 

1 Primeiro-oficial 

1 Terceiro oficial 

1 Escriturário 

1 Motorista 

1 Dactilógrafo 

1 Continuo 

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS E SECRETARIA DE ESTADO 
DO TRABALHO 

Diploma Ministerial n° 54/85 
de 2 de Outubro 

As Directivas Economicas e Sociais do IV Congresso 
do Partido Frelimo estabelecem que «o aumento constante 
da produtividade do trabalho, ao nivel de cada trabalhador, 
de cada colectivo de trabalho e de toda a sociedade, é uma 
das principais tarefas na fase actual» 

A qualificação da força de trabalho e a preparação de 
quadros competentes constituem elementos decisivos na 
realização desta tarefa, para o que é ainda condição funda-
mental que, em cada sector, as diferentes ocupações pro-
fissionais e os correspondentes qualificadores se encontrem 
bem definidos, na perspectiva mais global da organização 
do trabalho e dos salarios 

Na materialização destes objectivos se insere a aprova-
ção, a que agora se procede, do Regulamento das Carreiras 
Profissionais a vigorar no Ministério das Finanças e ser-
viços dependentes, cujos trabalhos preparatórios vinham 
decorrendo ha mais de três anos 

Durante o longo processo de elaboração, equacionaram-se 
detidamente os antecedentes históricos, relativos a organi-
zação do trabalho e dos salários neste importante sector 
da administração estatal e examinaram-se várias alterna-
tivas de formulação das carreiras profissionais e de con-
cepção do sistema salarial, o que permite, de certo modo, 
certificar a correcção das soluções que agora se adoptam 

O Regulamento que se aprova parte da identificação das 
diferentes ocupações profissionais, especificas e comuns, 
nos serviços de Finanças, fixando-se para cada uma dessas 
ocupações a definição rigorosa dos respectivos conteúdos 
de trabalho e dos requisitos exigidos para o seu desem-
penho 

Na enumeração dos requisitos de qualificação combi-
nam-se os de habilitação escolar e de aptidão tecnico-pro-
fissional e, para cada ocupação, com excepção dos cargos 
de chefia e direccão prevê-se a existência até um máximo 



de quatro categorias profissionais, correspondendo cada 
uma dessas categorias a outros tantos níveis de progressão 
na carreira profissional 

As perspectivas de carreira não se esgotam, no entanto, 
no quadro de cada ocupação profissional, pois que igual-
mente se prevê a possibilidade de acesso, em determinadas 
situações, a diferente ocupação a que correspondem fun-
ções de maior especialização e complexidade 

Combinam-se, em todos os casos, para a progressão na 
carreira profissional, os requisitos do tempo e das infor-
mações de serviço e os resultados da avaliação em concurso 

A partir da base enunciada se definem igualmente os 
princípios a observar na organização salarial 

Neste capítulo, preteriram-se objectivos de melhoria sala-
rial imediata, que poderiam resultar quer de adopção de 
tarifas mais elevadas quer de uma reclassificação profis-
sional menos exigente, em favor da equação das diferentes 
possibilidades de carreira e das correspondentes perspectivas 
que o Regulamento aprovado vem introduzir 

Prosseguem-se, como objectivos paralelos, a melhor re-
muneração do melhor trabalho e uma maior estabilidade 
da força de trabalho qualificada, designadamente através 
da previsão do mecanismo dos bonus de eficiência -que se 
adoptam, desde já, para alguns postos de trabalho -e de 
um sistema de tarifas sucessivamente melhoradas em resul-
tado da progressão na carreira profissional 

Não obstante, por razões históricas especificas do sector, 
houve que prever determinadas situações de compensação 
salarial, conceito que se destina a acautelar que não resulte, 
em nenhum caso, da introdução da nova disciplina salarial, 
uma redução da anterior remuneração total do trabalhador 
enquanto se mantenha no desempenho das funções próprias 
da sua categoria profissional 

O capítulo das «disposições transitórias» contempla ainda 
o estabelecimento dos critérios a adoptar na integração dos 
actuais funcionários em cada uma das ocupações e cate-
gorias profissionais previstas 

Na formulação destes critérios evitou-se uma hipótese 
de trabalho que implicasse a reclassificação profissional 
generalizada, via que quase sempre se presta a injustiças 
e pode ocultar, por vezes, objectivos de mera revisão sala-
rial, em favor do estabelecimento de uma tabela de equiva-
lências que estabeleça a correspondência entre a anterior 
nomenclatura das diferentes ocupações e categorias pro-
fissionais e aquela que agora se adopta 

Prevê-se todavia, com providência excepciona], a adoptar 
nos casos de flagrante e manifesto desajustamento das 
categorias profissionais atribuídas do antecedente, a possi-
bilidade de reclassificação determinada por despacho do 
Ministro das Finanças 

Nestes termos, tornando-se necessário regulamentar o 
processo das carreiras profissionais no Ministerio das Fi-
nanças e serviços dependentes, 

No uso das competências legais que lhes são cometidas, 
o Ministro das Finanças e o Secretário de Estado do Tra-
balho determinam 

1 É aprovado o Regulamento das Carreiras Profissionais 
a vigorar no Ministério das Finanças e serviços dependen-
tes, adiante abreviadamente designado por Regulamento, 
o qual consta em anexo ao presente diploma e dele faz 
parte integrante 

2 Por «serviços dependentes» entendem-se os discrimi-
nados no artigo 1, no 2, do Regulamento 

3. O despacho a que alude o artigo 23 do Regulamento 
não carece de publicação no Boletim da República. 

4. A descrição dos requisitos de habilitação técnico-
-profissional contida nos qualificadores que constituem o 

Anexo II do Regulamento agora aprovado não prejudica, 
no caso das ocupações comuns, a observânca de outros 
requisitos de qualificação fixados em qualificador comum 
da Secretaria de Estado do Trabalho 

5 A integração prevista no artigo 33 e seguintes do 
Regulamento operar-se-á apenas relativamente aos funcio-
nários que à data da publicação do presente diploma se 
encontrem no exercício das suas funções ou, no momento 
e nos termos regulados no artigo 42, no caso de funcioná-
rios que, na mesma data, se encontrem em situação de 
inactividade, inactividade temporária ou actividade fora dos 
quadros 

6 Nos casos a que se referem o artigo 42 do Regula-
mento e a parte final do número anterior, o abono das 
remunerações previstas no mesmo Regulamento ou o pro-
cessamento de quaisquer acertos resultantes da aplicação 
do disposto no seu artigo 44, n° 1, efectuar-se-ão com 
efeitos apenas a partir do momento em que o funcionário 
haja retomado ou venha a retomar a actividade nos quadros 

7 Do disposto no artigo 50 do Regulamento não resulta 
a produção de quaisquer efe tos quando o funcionário, 
posteriormente a 31 de Dezembro de 1984 e antes da pu-
blicação do presente diploma, haja abandonado o servico 
ou, por qualquer motivo, tenha sido exonerado ou haja 
cessado funções em resultado de sanção disciplinar 

8 Para efeitos da aplicação conjugada do disposto nos 
artigos 44 e 50 do Regulamento observar-se-á ainda que 

a) O abono dos bónus de eficiência previstos no seu 
artigo 29 será aplicável apenas a partir do mês 
seguinte ao da aprovação do presente diploma, 
para os funcionários que presentemente desem-
penham as funções a que tal abono respeita; 

b) Cessa de imediato o abono de quaisquer custas 
executivas na parte que respeitar à percentagem 
regulada na alinea b) do no 1 da Portaria n ° 160/ 
/76, de 21 de Agosto, 

c) Quaisquer acertos das remunerações anteriormente 
abonadas no corrente ano, no período correspon-
dente aos meses de Janeiro e seguintes, far-se-ão 
apenas na parte relativa ao salário, considerando 
como parte integrante do salário abonado do 
antecedente quaisquer remunerações extintas por 
força do Decreto n° 4/80, de 10 de Setembro 
com exclusão dos abonos de família 

9 Exclusivamente para efeitos do disposto na alínea c) 
do numero anterior, as custas executivas, na parte que 
respeitar à percentagem a que alude a alínea b) do mesmo 
número, abonadas no corrente ano e correspondentes aos 
meses de Janeiro e seguintes, ter-se-ão como parte inte-
grante do salário, observando-se ainda que 

a) Não se procederá a qualquer acerto quando as re-
munerações já liquidadas excedam, para o res-
pectivo mês, a remuneração total que, nos termos 
do Regulamento agora aprovado, caberia ao 
funcionário, 

b) Quando, da aplicação das tarifas estabelecidas pelo 
despacho a que alude o no 3, resulte para o fun-
cionário salário superior ao que lhe vinha sendo 
abonado do antecedente, a diferença a abonar 
retroactivamente desde 1 de Janeiro de 1985 
será encontrada com dedução prévia das custas 
executivas abonadas em cada mês na parte a que 
se refere a alinea b) do número anterior 

10 Cessa o abono de quaisquer diuturnidades estabele-
cidas do antecedente, as quais se consideram como parte 
integrante do salário para efeitos do disposto na alinea c) 



do n.° 8, e a contagem do tempo de serviço para efeitos 
de habilitação ao bonus de antiguidade previsto no artigo 30 
do Regulamento agora aprovado prócessar-se-á nos termos 
que forem regulados no despacho a que alude o seu 
artigo 34 , 

11 As duvidas que se suscitai em na aplicação do pre-
sente diploma e do Regulamento por ele aprovado serão 
resolvidas por despacho do Ministro das Finanças 

Maputo, 31 de Julho de 1985 - O Ministro das Finan-
ças, Rui Baltasar dos Santos Alves - O Secretário de 
Estado do Trabalho, Aguiar Jonassane Reginaldo Real 
Mazula 

Regulamento das Carreiras Profissionais 
Âmbito de aplicação 

Artigo 1 -1 O disposto no presente Regulamento apli-
ca-se aos funcionários do Ministério das Finanças e serviços 
dependentes 
- 2. Consideram-se serviços dependentes cada uma das 

direcções Nacionais ou Departamentos que integram a 
estrutura central do Ministério das Finanças, as Direcções 

Provinciais de Finanças, incluindo a Direcção de Finanças 
da Cidade de Maputo, as Repartições de Finanças e o Juízo 
Privativo das Execuções Fiscais na Cidade de Maputo 

3 A definição do numero anterior poderá ser alargada, 
por simples despacho do Ministro das Finanças, de modo 
a incluir futuramente as Direcções de Finanças que venham 
a criar-se ao nível local 

Art 2 Aos trabalhadores eventuais aplicar-se-âo as con-
dições estabelecidas contratualmente não podendo contudo 
a remuneração acordada ser de alguma forma mais favo-
rável que a definida para os funcionários em iguais cir-
cunstàncias, a não ser quando especificamente autorizada 
por despacho do Ministro das Finanças, ouvida a Secre-
taria de Estado do Trabalho j 

Art 3 Os d reitos que nos termos deste Regulamento, 
se atribuem aos funcionários poderão suspender-se, redu-
zir-se ou cessar, de conformidade com a regulamentação 

geral que for aplicável, quando aqueles funcionários se 
encontrem na situação de inactividade inactividade tem-
erár ia ou actividade fora dos quadros 

Das ocupações e das categorias profissionais, dos 
postos de trabalho e dos quadros de pessoal 

Art 4 As ocupações profissionais especificas e comuns, 
a contemplar na organização dos quadros de pessoal do 
Ministério das Finanças e serviços dependentes são as cons-
tantes da nomenclatura definida no Anexo I 

Art 5 -1 A cada ocupação profissional corresponde 
um conteúdo de trabalho bem como a definição dos requ -
sitos de habilitação escolar, de qual ficação técnico-profis-
sional ou de outra natureza, que sejam exigidos para o 
provimento nos postos de trabalho correlacionados 

2 Os qualificadores a observar, integrando a definição 
dos conteúdos de trabalho em cada ocupação profissional 
e dos requisitos exigidos para o seu desempenho, são os 
constantes do Anexo II 

Art 6 - 1 A cada uma das ocupacões profissionais, 
com excepcão dos cargos de chefia è direcção correspon-
derá uma ou mais categorias profissionais, designadas de 
classes, no máximo de quatro, conforme a especificação 
do Anexo I 

2 O provimento em cada uma das categorias, na me ma 
ocupação profissional, far-se-a de acordo com a maioi 

capacidade e experiência do funcionário no desempenho 
das funções correspondentes 

3 Estabelece-se em dois três e quatro anos o período 
mínimo de permanência na 4a , 3 a e 2.a classes respectiva-
mente, nas ocupações profissionais em que sejam previstas, 
para acesso a classe imediatamente superior 

4 A especificação dos demais requisitos, designadamente 
de aptidão tecnico-profissional, que condicionam a pro-
gressão na carreira profissional constará dos regulamentos 
a que alude o artigo 22 

Art 7 -1 A atribuição de categoria profissional habi-
lita o funcionário a ocupação de um posto de trabalho 
compatível, ficando sempre condicionada à existência da 
respectiva vaga nos quadros de pessoal aprovados 

2 A identificação dos diferentes postos de trabalho obe-
decerá igualmente à nomenclatura fixada no Anexo I para 
a ocupação profissional correspondente 

3 Não abrem vaga os funcionários que se achem em 
situação de inactividade temporária ou de actividade fora 
dos quadros, bem como os que tenham sido indigitados 
para ocupar cargos de chefia ou direcção, podendo as fun-
ções correspondentes aos lugares que ocupam distribuir-se 
por outros funcionários, sempre que tais funções sejam 
susceptíveis de repartição, ou ser exercidas 

a) em substituição, 
b) por acumulação, 
c) por trabalhadores eventuais 

Art 8 - 1 Os quadios de pessoal, a aprovar pelo Mi-
nistro das Finanças, estabelecerão o numero de lugares 

a ser dotados em cada uma das ocupacões e categorias 
profissionais, incluindo os cargos de chefia e direcção, cor-
respondendo cada um desses lugares a um posto de trabalho 

2 Os quadros de pessoal previstos neste artigo poderão 
ser revistos anualmente, observando-se sempre os limites 
do fundo de salários fixado no Orçamento Geral do Estado 
para o respectivo ano 

III Dos estágios e do período probatório 

Art 9 - 1 O provimento dos novos funcionários nas 
categorias profissionais de ingresso e precedido do período 
mínimo de um ano como estagiários, findo o qual serão 
concorrentes obrigatórios a concurso para ingresso na car-
reira profissional a que devam destinar-se 

2. O Ministro das Finanças podera dispensar o período 
de estagio previsto no numero anterior 

a) Quando se trate do recrutamento de candidatos 
cujas habilitações tecnico-profissionais e expe-
riência de trabalho anterior o permitam, 

b) Para determinadas ocupações profissionais, sempre 
que a natureza das funções a desempenhar não 
justifique tal prática 

3 No caso a que alude a alínea b) do numero anterior 
sera observido, em alternativa, um período probatório ini-
cial, fixado entre um mm mo de trinta c um máximo de 
noventa dias de calendario 

Art 10 - 1 A dispensa do trabalhador em estágio ou 
em período probatorio poderá verificar-se a qualquer mo-
mento, sempre que aquele não revele as qualidades exigidas 
para o desempenho da ocupação profissional, mediante 
simples despacho do Ministro das Finanças, com comuni-
cação obrigatoria ao interessado dos motivos da rescisão 
do vinculo laboral 

2 A rescisão do vinculo laboral nos termos do número 
anterior operar-se-á sem direito a qualquer indemnização 
ou reparação 



Art 11 Quando, no concurso a que alude o artigo 9, 
no 1, o estagiário não obtenha classificação suficiente para 
o provimento e ingresso na carreira profissional será o 
mesmo dispensado, sem quaisquer formalidades 

Art 12 O período de estágio, desde que não haja inter-
rupção de serviço e seja seguido de provimento, e o período 
probatório são contados para efeitos de determinação da 
antiguidade do funcionário, mas os prazos a que se refere 
o artigo 6, n° 3, apenas se contarão a partir da data do 
provimento na categoria profissional de ingresso, apos a 
realização do concurso previsto no artigo 9, no 1 

IV Do provimento 

Art 13 - 1 Para o provimento nos diferentes postos de 
trabalho da nomenclatura aprovada observar-se-a, consoante 
os casos, um dos seguintes critérios 

a) Designação administrativa, por escolha, 
b) Avaliação, por concurso 

2 Obedecerá ao critério de designação administrativa, 
por escolha 

a) O provimento nos cargos de chefia e direcção, 
b) O ingresso nas ocupações profissionais próprias do 

sector de auditoria e nas de recebedor, recebedor 
auxiliar, tesoureiro, escrivão das execuções fis-
cais, secretário e secretário de relações púbicas, 

c) Em qualquer posto de trabalho, a designação do 
funcionário substituto 

3 Em todos os restantes casos o provimento far-se-á 
segundo os resultados da avaliação em concurso, de acordo 
com a ordem de classificação dos concorrentes 

4 Na designação do funcionário substituto respeitar-se-á, 
sempre que possível, o critério da precedência nas relações 
de antiguidade 

Art 14 - 1 Consoante a natureza do posto de trabalho 
observar-se-ão as seguintes formas de provimento 

a) Comissão de serviço, para os cargos de chefia e 
direcção, 

b) Nomeação, contrato ou comissão de serviço, para 
os postos de trabalho correspondentes as ocupa-
ções profissionais indicadas no n o 2, alínea b), 
do artigo anterior, 

c) Nomeação, em todos os restantes casos 

2 A nomeação sera provisoria ou definitiva, consoante 
as disposições aplicáveis da lei geral 

Art 15 O Ministro das Finanças poderá, excepcional-
mente, para o acesso a determinada carreira profissional 
ou provimento nos postos de trabalho a que se referem 
as alíneas a) e b) do n° 1 do artigo anterior, autorizar a 
dispensa do requisito de habilitação escolar aos funcionários 
que, pelos seus conhecimentos e experiência profissional, 
tenham demonstrado podei desenvolver cabalmente e com 
eficiência as funções inerentes 

Art 16 - 1 A progressão da classe de ingresso para 
classe superior, em determinada ocupação profissional, terá 
lugar em relação apenas a funcionários que reunam a tota-
lidade dos requisitos exigidos para o provimento, salva-
guardados os casos de dispensa excepcional, para atribuição 
da nova categoria profissional, do requisito de habilitação 
escolar, nos termos previstos no artigo anterior 

2 A progressão de uma a outra classe, na mesma ocu-
pação profissional, sera efectuada com base em provas de 
avaliação feoricas e praticas e nas informações de serviço, 
podendo, para determinadas ocupações ou categorias pro-

fissionais, o Ministro das Finanças considerar bastantes as 
informações de serviço 

Art 17 O funcionário, de nomeação ou contratado, que 
seja designado para, em regime de comissão de serviço, 
ocupar qualquer dos cargos a que aludem as alíneas a) e b) 
do artigo 14, no 1, manterá os direitos inerentes à sua 
categoria profissional e, finda a comissão de serviço, reto-
mará o exercício das funções do anterior posto de trabalho, 
quando outro não deva corresponder-lhe por virtude de 
progressão na respectiva carreira profissional 

V Dos concursos e das informações de serviço 

Art 18 -1 Os concursos a que se refere o no 3 do 
artigo 13, para o ingresso nas diversas ocupações profis-
sionais, bem como as provas de avaliação previstas no ar-
tigo 16, no 2, serão realizados e apreciados, a nível nacional, 
por uma comissão central de avaliação 

2 O Ministro das Finanças poderá, no entanto, para 
determinadas ocupações profissionais ou para a realização 
de concurso de âmbito local, autorizar a constituição de 
comissões provinciais de avaliação 

Art 19 -1 São candidatos aos concursos aqueles que 
tenham preenchido os requisitos de habilitação escolar ou 
de outra natureza exigidos para o provimento, bem como os 
que, reunindo as demais condições, tenham sido dispen-
sados, nos termos do artigo 15, do requisito de habilitação 
escolar 

2 O despacho que autorizar a abertura do concurso 
determinará igualmente a publicidade da lista dos respec-
tivos candidatos obrigatorios 

Art 20 Os funcionários que se encontrem a ocupar, em 
regime de comissão de serviço, qualquer dos cargos de 
chefia e direcção serão sempre candidatos obrigatórios ao 
concurso que for aberto para a categoria imediatamente 
superior àquela para que hajam sido nomeados ou contra-
tados, desde que reunam, a data da respectiva realização, 
os tempos mínimos de serviço regulados no artigo 6, no 3 

Art 21 As informações de serviço a que alude o no 2 
do artigo 16 lerão recolhidas anualmente por avaliação da 
qualidade e eficiência do serviço prestado por cada funcio-
nário, bem como do seu comportamento político, profis-
sional disciplinar e moral 

Art 22 O Ministro das Finanças aprovará, por despacho, 
os regulamentos dos concursos e da prestação das infor-
mações de serviço 

VI. Dos salários 

Art 23 Com ressalva do disposto nos artigos seguintes, 
os salários a praticar relativamente aos funcionários do 
Ministério das Finanças e serviços dependentes são os 
resultantes da aplicação das correspondentes tarifas, segundo 
tabelas a aprovar por despacho conjunto do Ministro das 
Finanças e do Secretário de Estado do Trabalho 

Art 24 Tratando-se dos cargos de chefia e direcção e 
recaindo a designação em funcionário dos quadros apro-
vados o salario efectivo a praticar não poderá ser inferior 
ao que, nos termos do presente Regulamento, conjugados 
com a aplicação da correspondente tabela de tarifas, lhe 
caberia no exercício das funções da respectiva categoria 
profissional, acrescido de dez por cento 

Art 25 Durante o período de estágio a que alude o ar-
tigo 9, no 1, o salário a prat car para o estagiário será 
o que resultar da aplicação da tarifa fixada para a categoria 
de ingresso na carreira ou ocupação profissional respectiva 
excepto quando, por determinação da lei ou regulamento 
específico deve ser observada remuneração distinta 



Art 26 - 1 O salário a atribuir ao funcionário desig-
nado para ocupar em regime de substituição determinado 
posto de trabalho, com excepção dos cargos de chefia e 
direcção, será determinado pela aplicação da tarifa corres-
pondente a categoria profissional que for requerida para 
o provimento efectivo do lugar ou de uma tarifa reduzida 
em dez por cento, consoante o funcionário designado, reuna 
ou não a totalidade dos requisitos exigidos para o referido 
provimento 

2 Para o funcionário que ocupe, em regime de substi-
tuição, qualquer dos cargos de chefia e direcção, o salário 
a praticar será sempre o que resultar da aplicação da tarifa 
correspondente ao exercício do cargo, ressalvado o disposto 
do artigo 24 

3 A produção dos efeitos regulados neste artigo só se 
verifica quando a substituição tenha lugar por período igual 
ou superior a trinta dias 

Art 27 - 1 Para que se verifique produção de efeitos 
em matéria de salários, a acumulação de funções só será 
considerada quando cumulativamente 

a) Tiver lugar entre cargos de chefia ou direcção do 
mesmo nível e por período não inferior a trinta 
dias, 

b) A produção de tais efeitos tenha sido previamente 
autorizada por despacho do Ministro das Finan-
ças. 

2 Na situação prevista no numero anterior a remune-
ração mensal a receber pelo funcionário será acrescida de 
quinze por cento da tarifa prevista para o respectivo cargo, 
durante todo o tempo em que se mantiver a acumulação 

Art 28 O Ministro das Finanças poderá, ouvida a Se-
cretaria de Estado do Trabalho relativamente a funcioná-
rios que no desempenho das suas funções hajam revelado 
aptidões excepcionais, fixar salários diferenciados dos esta-
belecidos no presente Regulamento | 

Art 29 - 1 Nos postos de trabalho que vão indicados, 
observar-se-á o pagamento das seguintes importâncias men-
sais adicionais a título de bónus de eficiência sempre que 
não existir no respectivo mês informação desabonatória 
da qual dade e eficiência do trabalho desenvolvido 

a) Consoante a dimensão da recebedoria, respectiva-
mente de 1 a , 2a ou 3a classe 

- 3000,00, 2000,00 ou 1000,00 MT, para o re-
cebedor, 

- 1500 00, 1000 00 ou 500,00MT, para o re-
cebedor auxiliar 

b) 500,00 MT, para o tesoureiro 

2 Sem prejuízo de outras circunstâncias que devam 
condicionar ou prejudicar o abono dó bonus de eficiência 
previsto no numero anterior, o mesmo deixará de ser 
abonado sempre que 

a) Se verifique alcance, 
b) Em determinado mês, haja atraso na escrituração 

de documentos e livros regulamentares, cuja 
execução esteja cometida ao respectivo funcio-
nário j 

Art 30 - 1 Atribuir-se-ão bonus de antiguidade, equi-
valentes a 5, 10, 15, 20 ou 25 por cento da tarifa mensal 
que lhe for aplicavel aos funcionários que desempenhem 
há mais de 5. 10, 15 20 ou 25 anos, respectivamente, com 
boas informações de serviço, funções de determinada ocu-
pacão na categoria profissional correspondente ã 1 a classe 

2 A atribuição do bonus de antiguidade é da compe-
tence do Ministro das Finanças 

Art 31 - 1 Quando, no caso de funcionário com direito 
à percepção de bonus de antiguidade, se verifique a desig-
nação para novo posto de trabalho e distinta ocupação 
profissional, a remuneração total a ser-lhe abonada não 
poderá, em caso algum, ser inferior a que lhe correspon-
dem se permanecesse no exercício das funções anteriores 

2 No caso em que a designação se verifique para cargo 
de chefia ou direcção ou, em regime de comissão de serviço 
ou de substituição, para algum dos postos de trabalho 
a que alude a alinea b) do artigo 14, n ° 1, observar-se-á 
ainda que 

a) Continuará a contar-se o tempo de serviço prestado 
neste ultimo posto de trabalho como tempo 
de serviço na respectiva categoria profissional, 

b) Findo o período de substituição, ou cessando a 
comissão de serviço, e regressando o funcionário 
ao exercício das funções proprias da sua cate-
goria profissional, será restabelecido o direito 
ao abono integral do bónus de antiguidade que 
se mostrar devido 

3 Fora dos casos previstos no numero anterior, a dife-
rença para mais que eventualmente possa resultar da apli-
cação da regra enunciada no n° 1, relativamente ao salário 
que, nos termos deste Regulamento, corresponda ao exer-
cício das funções da nova ocupacão profissional, consi-
derar-se-á como compensacão salarial para os efeitos pre-
vistos no artigo 48 

Art 32 O Ministro das Finanças poderá autorizar a 
atribuição de outros bónus, que poderão ser individuais 
ou revestir a natureza de prémios colectivos, pela eficiência, 
qualidade e eficácia no cumprimento das metas, programas 
ou tarefas fixadas, de acordo com o regulamento especifico 
a estabelecer 

VII Disposições transitórias 

Alt 33 A integração dos actuais funcionários nas cate-
gorias profissionais correspondentes a cada uma das ocu-
pações identificadas no Anexo I processar-se-á nos termos 
dos artigos seguintes 

Alt 34 Para efeitos da integração a que se refere o 
artigo antecedente o Ministro das Finanças estabelecerá, 
por despacho a lista de equivalências a observar, relativa-
mente às actuais categorias profissionais atendendo ao 
conteúdo de trabalho em cada ocupação profissional, con-
forme a descrição do respectivo qualificador e aos requi-
sitos de habilitação escolar e técnico-profissional exigidos 
para o respectivo desempenho 

Art 35 - 1 A integraçâo dos actuais funcionários de 
nomeação definitiva far-se-á nas categorias profissionais 
que lhes correspondam, de acordo com a lista de equiva-
lências a que se refere o artigo anterior 

2 Em cada ocupacão profissional, com excepção dos 
cargos de chefia e direcção e das ocupacões mencionadas 
na alínea b) do artigo 13 n° 2 são ainda integrados como 
funcionários de nomeação definitiva, nas categorias profis-
sionais que devam corresponder-lhes 

a) Os funcionairios que, ainda que de nomeação pro-
visoria ou interinos contratados ou assalariados, 
venham exercendo, há mais de cinco anos e com 
boas informações de serviço, funções de categoria 
profissional equivalente segundo a lista de equi-
valência citada, 

b) Os funcionários que, tendo sido há mais de cinco 
anos e ainda que interinamente, designados para 
funções de categoria profissional equivalente, ve-
nham exercendo, em comissão de serviço ou em 



substituição, qualquer dos cargos de chefia ou 
direcção ou outra função a que corresponda a 
designação em comissão de serviço 

3 A integração dos restantes funcionários que venham 
exercendo as funções inerentes as ocupações profissionais 
a que se refere o numero anterior far-se-a em regime de 
nomeação provisória desde que, sendo interinos, contra-
tados ou assalariados, reúnam boas informações de serviço 

4 Os casos em que não existam boas informações de 
serviço serão objecto de ponderação casuist ca, permane-
cendo os interessados no exercício das respectivas funções, 
como trabalhadores de nomeação interina ou eventuais, 
enquanto decorre a apreciação das respectivas situações 

Art 36 - 1 Os funcionários actualmente afectos aos 
sectores de auditoria e fiscalização tributária, bem como 
os actuais recebedores de 1a , e 3a classes, serão inte-
grados nas categorias profissionais que lhes correspondam 
segundo a tabela de equivalências a que se refere o artigo 34, 
com observância da parte aplicável do artigo anterior 

2 Cessam quaisquer designações em comissão de serviço 
anteriormente determinadas relativamente as ocupações 
específicas dos sectores de auditoria e de fiscalização tri-
butária, permanecendo os funcionários presentemente afec-
tos a estes sectores no exercício das funções actuais, 
auferindo o salário correspondente à categoria profissional 
que lhes for atribuída nos termos do número anterior, 
ressalvado o disposto no artigo 45, no 1 

Art 37 A integração em cada uma das categorias pro-
fissionais, nos termos dos artigos antecedentes, far-se-á 
respeitando os concursos em que o funcionário haja obtido 
aprovação e as nomeações, provisórias ou definitivas, para 
categoria profissional anterior que seja equivalente 

Art 38 Quando, na aplicação do disposto nos artigos 
anteriores, se constate existir manifesto desajustamento 
entre as categorias profissionais atribuídas do antecedente 
e o conteúdo efectivo do trabalho desenvolvido pelo fun-
cionário, o Ministro das Finanças poderá excepcional-
mente, ponderada a respectiva situação e os requisitos de 
habilitação escolar, qualificação técnico-profissional e ou-
tros exigidos pelo qualificador da correspondente ocupacão 
profissional, determinar a designação para categoria pro-
fissional diferente da que lhe respeitaria segundo as regras 
lixadas naqueles artigos 

Art 39 Relativamente aos funcionários, presentemente 
em comissão de serviço, para os quais não haja atribuída 
do antecedente determinada categoria profissional, a cate-
goria em que devam passar a integrar-se será definida, por 
despacho do Ministro das Finanças, até noventa dias depois 
da aprovação do presente Regulamento 

Art 40 Para os postos de trabalho a prover em regime 
de comissão de serviço, com excepção dos que respeitem 
as ocupações profissionais mencionadas no artigo 36, n o 2, 
mantem-se a forma das actuais designações, respectiva-
mente em comissão de serviço ou em substituição, enquanto 
despacho especifico não vier altera-las ou fazer cessá-las 

Art 41 Em todos os casos em que o posto de trabalho 
venha sendo ocupado em regime de substituição, mantém-
-se esta forma de designação para os funcionários que pre-
sentemente ocupam o posto de trabalho 

Art 42 Para o caso de funcionários que, a data de 31 
de Dezembro de 1984, se encontrassem em regime de acti-
vidade fora dos quadros ou inactivos, a respectiva integra-
ção nas categorias profissionais que devam corresponder-
-lhes far-se-á apenas no momento em que venham a retomar 
a actividade nos quadros ou, a requerimento do interes-
sado, para efe tos de admissão a concurso ao qual não lhe 
esteja vedado apresentar-se como candidato 

Art 43 A atribuição das novas categorias profissionais, 
incluindo os ajustamentos necessários das formas de pro-
vimento ou outros, em execução do disposto nos artigos 33 
e seguintes, efectuar-se-á independentemente de quaisquer 
formalidades e unicamente mediante listas nominais, ano-
tadas pelo Tribunal Administrativo e publicadas no Boletim 
da República devendo os funcionários continuar a ser 
abonados das actuais remunerações até à data da publicação 
das mesmas listas 

Art 44 - 1 Salvaguardado o disposto no artigo seguinte, 
os salários e outras remunerações a abonar aos funcionários 
efectivos do Ministério das Finanças e serviços dependentes, 
apos a entrada em vigor do presente Regulamento, são os 
nele previstos, e o abono das novas remunerações será 
efectuado com efeitos a partir de 1 de Janeiro de 1985 ou, 
nos casos oue impliquem reclassificação ou atribuição de 
categoria profissional, processadas nos termos dos artigos 38 
e 39, desde a data do respectivo despacho 

2 Continuarão, no entanto, a ser abonados, nos termos 
das disposições legais apl cáveis, os abonos de família legal-
mente constituídos antes da data da aprovação do presente 
Regulamento, até a extinção do respectivo direito 

3 Transitoriamente, enquanto não forem revistos, de 
conformidade com os principios enunciados no artigo 32, 
os regulamentos que as estabelecem, mantém-se também 
a ser abonadas, a favor dos intervenientes no respectivo 
processo de execuções fiscais, as importâncias das custas 
executivas cobradas em cada mês, na percentagem indicada 
na alínea a) do n° 1 da Portaria n° 160/76, de 21 de 
Agosto, com o limite regulado no seu n ° 2 

4 Exceptuam-se, relativamente à regra enunciada no 
n° 1, os casos em que resulte, da aplicação da lista de 
equivalências a que alude o artigo 34, reclassificação pro-
fissional, os quais se regularão nos termos do despacho 
que aprovar a lista de equivalências citada 

Art 45 - 1 Aos funcionários a quem correspondesse, 
à data de 31 de Dezembro de 1984, uma remuneração total 
superior ao somatorio das que, segundo o presente Regula-
mento, exceptuando os bónus de eficiência previstos no 
artigo 29, cabem ao respectivo cargo ou a sua categoria 
profissional, a diferença continuará a ser-lhes abonada, a 
titulo de compensação salarial 

a) Tratando-se de funções exercidas em comissão de 
serviço ou em substituição durante todo o tempo 
em que se mantiver a designação do funcionário 
para tais funções, 

b) Nos restantes casos durante todo o tempo em que 
o funcionário continuar efectivo no desempenho 
das funções inerentes à sua categoria profissional 

2 No caso a que se reporta a alínea a) do numero ante-
rior, finda a comissão de serviço ou quando cesse a subs-
tituição, passarão a abonar-se as remunerações previstas no 
presente Regulamento, excepto se à categoria profissional 
em que o funcionário se encontrava provido em 31 de De-
zembro de 1984 correspondesse anteriormente remuneração 
superior, determinada nos termos do artigo seguinte Neste 
caso, passara a abonar-se a diferença para esta última 
remuneração, igualmente a título de compensação salaria 

3 As compensações salariais previstas neste artigo extin-
guem-se, suspendem-se ou reduzem-se nos termos dos ar-
tigos 47 e 48 

Art 46 Para efeitos do disposto no no 1 do artigo ante-
rior, o cômputo da remuneração total do funcionário em 
31 de Dezembro de 1984 será feito com exclusão 

a) Dos abonos de família e das custas executivas, na 
parte que respeitai a percentagem a que se refere 



a alínea a) do n ° 1 da Portaria n 0 160/76, de 
21 de Agosto, por força do disposto nos n03 2 
e 3 do artigo 44, 

b) Do quaisquer participações'em multas e das custas 
executivas, na parte que respeitar à alínea 6) do 
n ° 1 da Portaria 11 0 160/76, de 21 de Agosto, 

c) Dos abonos paia falhas, no caso dos recebedores, 
(!) De quaisquer remunerações acidentais 

Art 47 — 1 Quando o funcionário ao qual hajam sido 
atribuídas quaisquer compensações salariais, segundo o 
disposto no artigo 45, venha a ser designado para, em 
substituição ou em coni'ssao de serviço, exercer cargo de 
chefia ou diiecção ou outro a que coiresponda remune-
íacão total superior ao somatorio das que, nos termos do 
presente Regulamento, respeitem là respectiva categoria 
profissional, o abono da compensação será. reduzido na 
importância equivalente à diferença que for apurada entre 
as remunerações citadas ou suspenso, quando aquela dife-
rença seja superior ao montante da referida compensação 

2 Findo o período da substituição ou cessando a comis-
são de serviço, será restabelecido o direito ao abono integral 
tía compensação salarial, sem prejuízo do disposto no n ° 2 
Bo artigo segumte, quando se verifiquem as situações nele 
previstas j 

VIII Disposições] finais 

Art 48 — 1 As compensações) salariais previstas no 
n 0 3 do artigo 31 e no artigo 45 reduzir-se-ãa ou extmguir-
-se-ão em face das alterações salariais futuras que ocorre-
rem e que venham beneficiar o respectivo funcionário como 
resultado quer de mudança para posto de trabalho distinto 
a que corresponda tarifa superior quer de progressão na 
carreira profissional ou ainda por força de revisão das 
tarifas previstas neste Regulamento 

2 Quando se venfiquem as alterações previstas no mi-
mei o anterior, o funcionário abrangido continuará a bene-
ficiar de compensação salanal apenas na parte em que o 
somatorio das remunerações auferidas até a data em que 
tais alterações ocorram exceda a remuneração que corres-
ponder a íespectiva categoria profissional nos termos do 
presente Regulamento sempie sem piejuiza do disposto 
BOS n 2 e 3 do artigo 44 ' 
f Art 49 Salvaguardado o disposto nos n 2 e 3 do ar-
tigo 44 e no artigo 45, tei-se-ão como revogadas, a partir 
da data de entrada em vigor do 'presente Regulamento, 
quaisquer disposições legais que estabeleçam para os fun-
cionários de finanças remunerações distintas das nele pre-
vistas t 

Art 50 O presente Regulamento entra imediatamente em 
vigor e os seus efeitos retroagem a 1 de Taneiro de 1985 

ANEXO I ' 
! 

Nomenc'atura das ocupaçoes profissionais 

A — Cargos de chefia le d.recção 

No Ministério e serviços centrais 

A 1 — Director Nacional j 
A 2—Dnector Nacional Adjunto 
A 3 — Chefe de Depaitamento 
A 4—Chefe de Gab.nete 
A 5 — Chefe de Repartição 
A 6 — Chefe de Secção 

Nas Direcções Provinciâis 

A 7 -Director Províncial 
À 8 -Director Provincial Adjunto 
A 9 - Chefe de Departamento Provincial 
A 10 - Chefe de Repartiçao ProvinciaI 
A 11 - Chefe de Secção ProvinciaI 

Nas Repartições de Finanças e nos Juizos Privativos 
das Execuções Fiscais 

A 12 - Juiz das execuções fiscais 
A 13 - Adjunto do juiz das execuções fiscais 
A 14 - Chefe de Repartiçao de Financas 
A 15 - Adjunto do chefe de Repartiçào de Finanças 

B -Ocupações especificas 
1. Do sector tributario 

B 1 -Secretário de finanças 4 a classe 
B 2- Recebedor 4 a classe 
B 3 - Recebedor auxiliar 4a classe 
B 4 -Escrivão das execuções fiscais 3a classe 
B 5- Oficial de diligências Classe unica 

2 Do sector de auditoria 

B 6 -Auditor 4 a classe 
B 7-Inspector da administração fiscal 4 a classe 
B 8- Inspector do orçamento 4 a classe 
B 9 -Tecnico verificador 4 a classe 
B 10 - Tecnico verificador do orçamento 4 a classe 
B 11 -Fiscal tributário 4 a classe 
B 12 - Fiscal do orçamento 4 a classe 
B 13 - Técníco verificador auxilar 4 a classe 

3 Do sector do orçamento 

B 14 - Técníco do orçamento 4 a classe 

4 Do sector de divisas 

B 15 -Técníco de divisas 4 a classe 

C - Ocupações comuns 

C 1 - Secretario 3a classe 
C 2 -Secretário de relações publícas Classe unica 
C 3 - Bibliotecário 2 a classe 
C 4- Tesoureiro 2a classe 
C 5 -Oficial de administiação 4a classe 
C 6 -Fiel de deposito Classe unica 
C 7 -Arquivista 3 a classe 
C 8 -Arquivista auxiliar Classe unica 
C 9 -Escriturario-dactilografo 4a classe 
C 10 -Encarregado de edificio Classe unica 
C 11- Motorista de ligeiros 3 a classe 
C 12 -Mecânico de automoveis 3a classe 
C 13 -Mecânico de maquinas de escritorio 3a classe 
C 14- Operador de telex 2a classe 
C 15 -Operador de reprografia Classe unica 
C 16 - Dactílografo 4 a classe 
C 17 -Telefonista 2 a classe 
C 18 - Porterio Classe unica 
C 19 - Guarda Classe unica 
C 20 - Estafeta-moto Classe unica 
C 21 - Ajudante de mecânico de automo-

veis Classe únicá 
C 22 - Ajudante de mecânico de maquinas 

de escritor o Classe unica 



C 23 - Contínuo Classe únicá 
C 24 - Servente 2 a classe 

D -Ocupações específicas de Informática 

D 1 - Analista 4 a classe 
D 2 -Programador 4 a classe 
D 3 - Preparador-controlador 4a classe 
D 4 - Operador de registo de dados 4 a classe 

E - Outras ocupações técnicas 

E 1 - Economista 4 a classe 
E 2 - Jurista 4 a classe 
E 3 - Contàbilista 4 a classe 

NOTAS EXPLICATIVAS 

(1) Para çada ocupação profissional, com excepção dos cargos de 
chefia e direcção, e assinalada a respeçtiva classe de ingresso, 
as ocupações a que corresponde a existencia de uma única 
categoria profissional levam a indicar «classe únicá» 

(2) Para o desempenho das funções de «Economista» e «Jurista», 
o ingresso far se á na 4a ou 2a classe consoante os interessa-
dos tenham por habilítação escolar o bacharelato ou a licen-
ciatura nos respectivos cursos 

ANEXO II 

Qualificador das ocupações profissionais, 
específicas e comuns, no Ministério das Finanças 

e serviços dependentes 

(Artigo 5 do Regulamento) 

A Cargos de chefia e direcção 

A 1 - Director Nacional 

Conteudo de trabalho 
Dirige a Direcção Nacional ou as Direcções que lhe 

estiver(em) confiada(s) e exerce os poderes que lhe forem 
cometidos ou delegados pelo Ministro das Finanças 

Requisito de habilitação escolar 
Bacharelato em curso superior ou equivalente 

A 2 - Director Nacional Adjunto 

Conteúdo de trabalho 

Apoia o Director Nacional, de acordo com o critério 
por este estabelecido, na orientação da respectiva Direcção 
Nacional ou Direcção, supervisa o funcionamento do De-
partamento ou conjunto de Departamentos que lhe estiver 
confiado e exerce os poderes que forem nele designados ou 
subdelegados 

Requisito de habilitação escolar 

Bacharelato em curso superior ou equivalente 

A 3 -Chefe de Departamento 

Conteúdo de trabalho 

Dirige o Departamento que estiver sob sua responsabi-
lidade e exerce os poderes que forem nele delegados ou 
subdelegados 

Requisito de habilitação escolar 

Bacharelato em curso superior ou equivalente 

A. 4 -Chefe de Gabinete 

Conteudo de trabalho 

Dirige o Gabinete do Ministro das Finanças e exerce 
os poderes que forem nele delegados. 

Requisito de habilítação escolar 

11a classe ou equivalente 

A. 5 - Chefe de Repartiçao 

Conteudo de trabalho 

Dirige o trabalho da Repartiçao que estiver sob sua 
responsabilidade e exerce os poderes que forem nele dele-
gados ou subdelegados 

Requisito de habilítação escolar 

11a classe 
A 6 - Chefe de Secção 

Conteúdo de trabalho 

Dirige o trabalho da secção sob sua responsabilidade 
exerce os poderes gue forem nele delegados ou subdele 
gados 

Requisito de habilitação escolar 

9 a classe 
A 7 -Director Provincial 

Conteúdo de trabalho 

Dirige a Direcção Provincial que lhe estiver confiada 
e exerce os poderes que forem nele delegados ou subdele-
gados 

Requisito de habilitação escolar 

11a classe 

A. 8 - Director Provincial Adjunto 

Conteúdo de trabalho 

Apoia o Director Provincial, de acordo com o critério 
por este estabelecido, na orientação da Direcção Províncais 
respectiva e exerce os poderes que forem nele delegado 
ou subdelegados 

Requisito de habilitação escolar 

11a classe 

A 9 - Chefe de Departamento Provincial 

Conteúdo de trabalho 
Dirige o Departamento Provincial que estiver sob sua 

responsabiIidade e exerce os poderes que forem nele dele-
gados ou subdelegados 

Requisito de habilitação escolar 
9 a classe 

A 10 - Chefe de Repartição Provincial 

Conteúdo de trabalho 
Dirige o trabalho da Repartição Provincial cuja chefia 

lhe haja sido confiada 

Requisito de habilação escolar 

9 a classe 



A. 11 - Chefe de SeCÇaO Provincial 

Conteudo de trabalho 
Dirige o trabalho da Secção Provincial cuja chefia lhe 

haja sido confiada 

Requisito de habilitação escolar 

9o classe , 

A 12 - Juiz das execuções fiscais 

Conteúdo de trabalho 
Exerce os poderes que lhe são conferidos nos termos 

do Código das Execuções Fiscais e dirige o trabalho do 
Juízo Privativo das Execuções Fiscais na Cidade de Ma-
puto 
Requisito de habilitação escolar 

9a classe 

A. 13 - Adjunto d o juiz d a s execuções f iscais 

Conteúdo de trabalho 
Apoia o juiz na orientação do Juízo Privativo das Exe-

cuções Fiscais na Cidade de Maputo 

Requisito de habilitação escolar 
9.a classe 

A 14 - Chefe de Repartição de Finanças 

Conteúdo de trabalho 
a) Dirige a repartição de Finanças adstrita a deter-

minada área fiscal e exerce os poderes que lhe 
são conferidos por lei ou regulamento ou que 
lhe sejam delegados; 

b) Efectua balanços à respectiva recebedoria de Fa-
zenda 

Requisito de habilitação escolar 

9o classe 

A 15 - Adjunto do chefe da Repartição de Finanças 

Conteúdo de trabalho 

Apoia o chefe da repartição, de acordo com as orienta-
ções por este traçadas, na direcção da respectiva repartição 
de Finanças 

Requisito de habilitação escolar 

9a classe 

B Ocupações específicas 

B 1 - Secretário de finanças 

Conteúdo de trabalho 
a) Aplica a legislação fiscal vigente e presta, sobre 

a mesma, os esclarecimentos necessários que lhe 
sejam solicitados pelos contribuintes, 

b) Efectua o lançamento e a liquidação dos impostos 
em vigor, 

c) Numera confere e lança guias e verbetes de receita 
eventual, 

d) Elabora o processo de contabilidade da respectiva 
repartição de Finanças, 

e) Mantém os ficheiros e os arquivos da repartição 
actualizados e exerce com base neles a devida 
fiscalização dos contribuintes; 

f ) Escritura os diversos livros regulamentares, 

g) Instaura e instrui os processos de contencioso fiscal 
e das execuções fiscais, 

h) Processa títulos de anulação; 
i) Movimenta e confere vales e ordens postais 

Requisito de habilitação escolar 

9" classe 

Requisitos de habilitação técnico-profissional. 

Ter prestado serviço como «oficial de administração» 
durante o tempo mínimo de 

- 3 anos, para o ingresso na 4a classe, 
- 6 anos, para o ingresso na 3a classe, 
- 10 anos, para o ingresso na 2 a classe 

Conhecer com a necessária profundidade 
- A legislação fiscal em vigor, 
- O Codigo das Execuções Fiscais, 
- O Regulamento de Fazenda em vigor, 
- A estrutura e organização do orçamento do Estado. 

O progresso na respectiva carteira profissional exige ainda 
noções progressivamente aprofundadas de 

- Contabilidade Comercial, 
- Direito Civil, Direito Processual Civil, Direito Fiscal 

e Direito Comercial 

No âmbito da legislação geral em vigor, exige-se, em 
particular, o conhecimento da legislação de carácter eco-
nómico 

B. 2 - Recebedor 

Conteúdo de trabalho 

É exactor de Finanças, cabendo-lhe em particular 
a) Ser claviculário dos cofres na respectiva recebedoria 

de Fazenda, devendo proceder diariamente, con-
juntamente com o chefe da repartição de Finan-
ças, à abertura e encerramento dos mesmos, 

b) Arrecadar dinheiros provenientes da cobrança dos 
conhecimentos que lhe são debitados, de guias 
de receita eventual e de «operações de tesoura-
rias», 

c) Proceder à venda de valores selados, 
d) Efectuar o lançamento diário, em verbetes próprios, 

dos conhecimentos e guias de receita cobrados, 
e) Elaborar os balancetes relativos ao movimento da 

recebedoria e a declaração M/50 do Regula-
mento de Fazenda em vigor, 

f ) Efectuar o movimento referente a passagens de 
fundos, 

g) Escriturar os livros regulamentares em uso para as 
recebedorias de Fazenda; 

h) Extrair certidões de relaxe, 
i) Elaborar o processo de contas de sua responsab -

lidade; 
j) Prestar todo o apoio e colaboração nos balanços 

que hajam de efectuar-se à respectiva recebe-
doria 

Requisito de habilitação escolar 

9a classe, podendo ser dispensado, em condições a esta-
belecer nos regulamentos dos concursos, quando se trate 
de funcionários com mais de tres anos de exercício do cargo 
de «recebedor auxiliar», com boas informações de serviço 



Requisitos de habilitação técnico-profissional 
Ter prestado serviço como «oficial de administração» ou 

como «recebedor auxiliar» durante o tempo mínimo de 
três anos e reunir os conhecimentos gerais exigidos para 
o «secretário de finanças». 

Requisitos de outra natureza 

Não ter sido sancionado criminal ou disciplinarmente 
por desvios de bens ou dinheiros ou crime equivalente 

B 3 -Recebedor auxiliar 

Conteúdo de trabalho 

a) Procede à venda de valores selados que lhe são 
confiados pelo recebedor, 

b) Efectua a conferência diária dos valores selados 
confiados pelo recebedor, 

c) Escritura o livro de controlo de valores selados, 
d) Substitui o recebedor nos respect vos impedimentos. 

Requisito de habilitação escolar 
6a classe 

Requ sitos de habilitação técnico-profissional 
Ter o mínimo de três anos de serviço, com boas infor-

mações, em lugar dos quadros aprovados e reunir os conhe-
cimentos indispensáveis das normas regulamentares apli-
cáveis ao exercício das suas funções 

Requisitos de outra natureza 

Os mesmos que são exigidos para o caso do «recebedor» 

B 4 - Escrivão das execuções fiscais 

Conteúdo de trabalho 
a) Instaura processos executivos com base nas certi-

dões de relaxe que lhe sejam distribuídas pelo 
juiz das execuções fiscais; 

b) Da prosseguimento aos processos executivos, dentro 
dos prazos determinados, de acordo com o des-
pacho do juiz, 

c) Faz as citações que sejam necessárias, 
d) Procede a escrituração dos livros, fichas e mapas 

regulamentares 

Requisito de habilitação escolar 

9 o classe 
B 5 - Oficial de diligências 

Conteúdo de trabalho 
a) Apoia o escrivão no desempenho das tarefas que 

Ihe estão cometidas, 
b) Cumpre os mandatos que lhe são distribuidos pelo 

escrivão, dentro dos prazos regulamentares, 
c) Preenche diariamente os impressos específicos em 

uso 

Requisito de habilitação escolar 
4 a classe 

B 6 - Auditor 

Conteúdo de trabalho 
a) Analisa a situação economica e financeira das em-

presas do Estado, propondo as medidas adequa-
das a sua melhoria, 

b) Analisa a organização contabilística das empresas 
e dos orgãos e instituições do Estado e propõe 
medidas para o seu aperfeiçoamento, 

c) Analisa o sistema de gestão financeira e patrimonial 
nas empresas e nos orgãos e instituições do 

Estado e propõe medidas para o seu aperfei-
çoamento, 

d) Certifica, com base nas verificações efectuadas, os 
balanços e contas apresentados pelas empresas 
ou pelos orgãos e instituições do Estado, 

e) Propõe normas de disciplina finance ra e de proce-
dimento contabilístico a adoptar pelas empresas 
ou pelos orgãos e instituições do Estado, 

f ) Realiza exames à escrita e efectua diagnósticos 
relativos à situação económica e financeira de 
quaisquer empresas estatais ou privadas 

Requisito de habilitação escolar 
Bacharelato em economia ou equivalente, requisito que 

poderá ser dispensado no caso do «técnico verificador» e 
do «técnico verificador do orçamento» com cinco anos de 
exercício do cargo na categoria profissional correspondente à 1a classe 

Requ sitos de habilitação técnico-profissional 
Ter o mínimo de cinco anos de serviço como «econo-

mista» ou em cargo para cujo provimento seja exigido 
o bacharelato em economia e reunir bons conhecimentos 
das técnicas de auditoria e verificação de contas e de 
analise de balanços 

B 7 - Inspector da administração fiscal 

Conteúdo de trabalho 
à) Verifica a aplicação, pelas repartições de Finanças, 

das leis fiscais e das normas de funcionamento 
superiormente emanadas, 

b) Verifica e confere os processos de contabilidade 
das repartições de Finanças, bem como os justi-
ficativos da receita cobrada, 

c) Efectua balanços às recebedorias de Fazenda, 
d) Formula propostas relativas ao aperfeiçoamento 

das normas que regulam o funcionamento da 
repartições de Finanças e respectivas recebedo-

rias de Fazenda 

Requisito de habilitação escolar 

9 classe 

Requisitos de habilitação técnico-profissional 
Ser «secretário de finanças de 1 a classe» há mais de 

dois anos 
B 8 - Inspector do orçamento 

Conteudo de trabalho 
a) Verifica a aplicação, no âmbito do Ministério das 

Finanças e respectivas Direcções Provinciais e 
locais, das leis e normas relativas a organização 
da Contabilidade Publica e a execução do orça-
mento do Estado, 

b) Formula propostas relativas ao aperfeiçoamento das 
normas que regulam a execução do orçamento 
do Estado e a organização da Contabilidade Pu-
blica, 



c) Inspecciona o funcionamento dos Departamentos 
Financeiros nos diferentes orgãos e instituíções 
do Estado 

Requisito de habilítação escola 

9 a classe 

Requisitos de habilítação técnico-profissional. 

Ser «técnico do orçamento de 1.a classe» há máis de 
dois anos 

B 9 - Técnico verificador 

Conteúdo de trabalho 

a) Procede a verificações e exames a contabilidade das 
empresas, estatais ou privadas; 

b) Analisa os planos financeiros das empresai do 
Estado e verifica os dados relativos à respeçtiva 

realização; 
c) Analisa os relatorios e contas anuais das empresas 

do Estado propondo a respeçtiva confirmação 
ou a determinação das correcções necessàrias; 

d) Verifica a situaçâo tributária das empresas, estatais 
ou privadas, 

e) Levanta autos de noticia ou de transgressão, nos 
termos da Iegislação em vigor, 

f) Elabora propostas relativas à confirmação ou recti-
ficação da materia colectavel fixada, na base das 
análises e verificações efectuadas, 

g) Apoia o trabalho de fiscalização efectuado pelas 
repartições de Finanças 

Requisito de habilítação escolar 

Curso médio de contabilidade 

Requisitos de habilítação técnico-profissional 

Conhecer com a necessária profundidade 
- O Plano Nacional, de Contas 
- A legislação fiscal em vigor, 
- A estrutura e organização do orçamento do Estado 

Deve ainda reunir conhecimentos suficientes da Iegislação 
geral em vigor, designadamente a relativa à regulamentaçâo 

activida de económica 

B 10 - Técníco verificador do orçamento 
Conteudo de trabalho 

a) Verifica e analisa as contas dos orgãos e instituíções 
do Estado, relativãmente à execução do respec-
tivo orçamento, 

b) Examina o cumprímento, pelos deferentes orgãos 
e instituicões do Estado, das instrucões vigentes 
sobre a realizaçao da despesa e das demais nor-
mas de disciplina financeira por que deva pau-
tar-se a respeçtiva actívidade; 

c) Fiscaliza o cumprímento da regulamentação rela-
tiva à correcta UtiIização do património do Es-
tado, seu registo e conservação, 

d) Levanta autos de noticia ou de transgressão, nos 
termos da legislacão em vigor, 

e) Elabora propostas relativas ao aperfeiçoamento das 
normas e regulamentos dè disciplina financeira 
vigentes, bem como concernentes à organização 
da Contabilidade Publiça 

Requisito de habilitação escolar 

Curso médio de contabilidade 

Requisitos de habilitação técnico-profissional 
Conhecer com a necessária profundidade 

- A estrutura e organização do orçamento do Estado, 
- As instruções vigentes sobre a realização da des-

pesa e as demais normas de disciplina financeira 
a observar na execução do orçamento do Estado; 

- A regulamentação existente relativa à utilização do 
património do Estado, 

- A organização da Contabilidade Publica e seus 
regulamentos 

Deve ainda reunir conhecimentos suficientes da legislação 
geral em vigor, em tudo o que seja pertinente para o cor-
recto exercício da sua actividade profissional 

B 11 - Fiscal tributário 

Conteúdo de trabalho 

a) Verifica a situação fiscal dos contribuintes com 
base nas respectivas declarações, em exames aos 
seus livros e documentos e em outros elementos; 

b) Certifica as declarações fiscais para efeitos de 
fixação do rendimento colectável, no exercício 

das competências que lhe sejam delegadas pelo 
chefe da respectiva repartição de Finanças; 

c) Elabora relatórios sobre as visitas de fiscalização 
que efectuar, 

d) Levanta autos de noticia, 
e) Mantem actualizados o arquivo e o ficheiro de fis-

calização tributária na respectiva área fiscal 

Requisito de habilitação escolar 

9 a classe 

Requisitos de habilitação técnico-profissional 

Ter prestado serviço como «secretário de finanças» 
durante o tempo mínimo de 

- 3 anos, para o ingresso na 4a classe, 
- 6 anos, para o ingresso na 3 a classe, 
- 10 anos, para o ingresso na 2 a classe 

B 12 -Fiscal do orçamento 

Conteúdo de trabalho 

a) Verifica o cumprimento, pelos órgãos e instituições 
estatais, das instruções relativas à execução do 
orçamento do Estado, bem como das regras que 
respeitem à organização da respectiva contabi-
lidade, 

b) Examina o funcionamento dos Departamentos Fi-
nanceiros nos órgãos e instituições do Estado, 
assinala as deficiências encontradas e formula 
recomendações para a respectiva superação, 

c) Esclarece, durante as visitas de fiscalização que 
efectuar, sobre a correcta implementação das 
normas de execução do orçamento do Estado 

e instruções relativas à organização do trabalho 
dos Departamentos Financeiros, 

d) Elabora relatórios sobre as visitas de fiscalização 
que efectuar, 

e) Levanta autos de notícia 

Requisito de habilitação escalai 

9a classe 



Requisitos de habilitação técnico-profissional 

Ter prestado serviço como «técnico do orçamento» du-
rante o tempo mínimo de 

- 3 anos, para o ingresso na 4a classe, 
- 6 anos, para o ingresso na 3a classe, 
- 10 anos, para o ingresso na 2a classe 

B 13 - Técnico verificador auxiliar 

Conteúdo de trabalho 

a) Verifica os registos contabilísticos das empresas 
bem como a respectiva documentação compro-
vativa; 

b) Examina o cumprimento das obrigações fiscais 
pelas empresas, estatais ou privadas; 

c) Controla o cumprimento das obrigações financeiras 
das empresas estatais para com o orçamento 
do Estado, bem como verificar a observância 
da legislação e normas relativas à respectiva 
gestão financeira e patrimonial 

Requisito de habilitação escolar 

9a classe 

Requisitos de habilitação técnico-profissional 

Ter prestado serviço como «secretário de finanças» 
durante o tempo mínimo de três anos ou, estando habilitado 
com a 9a classe comercial, ter frequentado com aproveita-
mento curso especifico de auditoria e verificação de contas 

O progresso na respectiva carreira profissional exige 
conhecimentos progressivamente aprofundados sobre 

- Contabilidade Publica e Comercial, 
- O Plano Nacional de Contas, 
- A legislação fiscal em vigor, 
- Técnicas de auditoria e verificação de contas, 
- A estrutura e organização do orçamento do Estado, 
- As normas e regulamentos relativos à organização 

e execução do orçamento do Estado e do plano 
económico estatal, 

- A regulamentação vigente sobre o património do 
Estado 

B 14 - Técnico do orçamento 

Conteúdo de trabalho 

a) Verifica os balacentes apresentados pelos Depar-
tamentos Financeiros e informa as propostas 
para liquidação definitiva da despesa realizada, 
promovendo o demais expediente necessário, 

b) Analisa e informa sobre as propostas para as re-
quisições de fundos apresentadas pelos Depar-
tamentos Financeiros, 

c) Promove de acordo com a normação vigente, o 
expediente para liquidação da despesa relativa 
a abonos e subsídios, 

d) Elabora as contas merentes à execução da tabela 
de despesa do orçamento do Estado, 

e) Esclarece duvidas que respeitem a organização do 
orçamento do Estado e respectivas normas de 
execução, as instruções sobre a realização de 
despesas e ao Regulamento sobre a utilização 
do patrimonio do Estado, 

/) Aprecia o expediente relativo a pedidos para paga-
mento por «exercícios findos», 

g) Emite guias de vencimentos, 

h) Examina e informa sobre os processos referentes 
à fixação de pensões, efectua os respectivos cál-
culos e processa títulos para o seu pagamento; 

i) Supervisa a escrituração e controla os movimentos 
da tesouraria do Estado, 

j) Controla a correcta escrituração dos livros e im-
pressos regulamentares relativos à execução do 
orçamento de despesa; 

k) Analisa e informa sobre as propostas orçamentais 
submetidas pelos diferentes órgãos e instituições 
do Estado; 

l) Formula propostas relativas ao aperfeiçoamento 
das metodologias e das normas respeitantes à 
preparação, organização e execução do orça-
mento do Estado. 

Requisito de habilitação escolar: 

9" classe 

Requisitos de habilitação técnico-profissional: 

Ter prestado o serviço como «oficial de administração» 
durante o tempo mínimo de: 

- 3 anos, para o ingresso na 4a classe; 
- 6 anos, para o ingresso na 3a classe; 
- 10 anos, para o ingresso na 2 a classe 

Conhecer com a necessária profundidade 

- A estrutura e organização do orçamento do Estado, 
- As instruções sobre a realização de despesa e as 

demais normas de disciplina financeira a obser-
var na execução do orçamento do Estado; 

- O Estatuto do Funcionalismo em vigor, bem como 
a demais legislação relativa a pensões e a abonos 
aos funcionários do Estado, 

- A regulamentação existente relativa à utilização do 
património do Estado, 

- O Regulamento de Fazenda em vigor, 
- As normas relativas à organização e funcionamento 

dos Departamentos Financeiros; 
- As metodologias e demais normas relativas à pre-

paração e organização do orçamento do Estado 

O progresso na respectiva carreira profissional exige ainda 
noções progressivamente aprofundadas de 

- Contabilidade Pública, 
- Direito Civil e Direito Processual Civil 

B. 15 - Técnico de divisas 

Conteúdo de trabalho 

a) Aprecia e informa pedidos e processos de transfe-
rências de invisíveis, serviços produtivos e ca-
pitais, 

b) Esclarece o público sobre a legislação cambial em 
vigor e respectivos regulamentos, 

c) Analisa propostas de contratação de serviços no 
exterior e elabora informações e pareceres sobre 
as condições de contratação de técnicos estran-
geiros, 

d) Verifica e controla a execução do plano de invi-
siveis e serviços produtivos, 

e) Aprecia casos de infracção à legislação cambial 
vigente, levanta autos de notícia e propõe a 
instauração de processos de transgressão, 

f ) Assegura e elabora todo o expediente relativo ao 
licenciamento e ao registo de operações de invi-
síveis, serviços produtivos e capitais, 



g) Examina e informa sobre os relatórios de execução 
de contratos de assistência técnica a outros, 

li) Instaura autos de transgressão cambial e assegura 
o demais expediente inerente ao funcionamento 
do contencioso cambial, 

Í) Elabora propostas relativas ao aperfeiçoamento das 
metodologias e das normas concernentes a pre-
paração, organização e execução dos planos de 
invisíveis e serviços produtivos e de capitais, 

j) Propõe medidas relativas ao aperfeiçoamento dos 
regulamentos de disciplina cambial em vigor e 
dos respectivos mecanismos de controlo e à maior 
eficácia do sistema de licenciamento, 

Requisito de habilitação escolar , 

9 classe 

Requisitos de habilitação técnico-profissional 

Ter prestado serviço como «oficial de administração» 
durante o tempo mínimo de três anos para o ingresso na 
ocupação profissional 

- Deve conhecer com a necessária profundidade 

- A legislação cambial vigente e respectivos regu-
lamentos, 

- O sistema de licenciamento em vigor para as ope-
rações de invisíveis, serviços produtivos e capitais, 

- A regulamentação e os procedimentos do conten-
cioso cambial, 

- As metodologias, e demais normas relativas à pre-
paração e organização dos! planos de invisíveis 
e serviços produtivos e de capitais 

O progresso na respectiva carreira profissional exige 
ainda noções progressivamente aprofundadas de 

- Contabilidade Publica e Comercial, 
- Direito Civil e Direito Processual Civil 

C - Ocupacões comuns 

C 1 - Secretario 

Conteúdo de trabalho 

a) Recebe, fixa audiência e encaminha todas as pes-
soas que pretendem ser entrevistadas pelo diri-
gente que secretaria, 

b) Anota e controla a distribuição do tempo de todas 
as reuniões, visitas e demais actividades do diri-
gente, avisando-o com a devida antecedência, 

c) Mantém actualizados os registos de obrigações pe-
riódicas ou ocasionais do dirigente, bem como 
as relações de telefones e endereços mais usados, 

d) Recebe e regista a correspondência, separando-a 
por critério de prioridade e importância, subme-
te-a ao dirigente e encamínha-a posteriormente 
aos serviços a que se destine, 

e) Redige e dactilografa a correspondência ou outro 
expediente, conforme as instruções recebidas do 
dirigente, 

f) Mantem o controlo de toda a correspondência ex-
pedida e insiste, sempre que necessário, na obten-
ção da resposta, 

g) Procede ou providencia para que o gabinete do 
dirigente se mantenha em devida ordem, 

h) Realiza as demais tarefas afins que lhe sejam deter-
minadas 

Requisito de habilitação escolar 

9" classe 

Requisitos de habilitação técnico-profissional 

Ter o mínimo de dois anos de serviço, com boas infor-
mações, em outro posto de trabalho e, alem disso 

- Possuir boas noções sobre classificação e arquivo 
de documentos, 

- Conhecer a regulamentação sobre a circulação, dis-
tribuição e arquivo da informação classificada; 

- Dactilografar com grau considerável de precisão 
e velocidade 

C. 2 -Secretário de relaçoes públicas 

Conteudo de trabalho 

Estabelece diálogo e cooperação entre o Ministro e o 
público. 

Requisito de habilitação escolar: 

9 a classe 

Requisitos de habilitação têcnico-profissional 

Ter o mínimo de três anos de serviço, com boas infor-
mações, em outro posto de trabalho, devendo ainda possuir 
um conhecimento razoável das normas gerais de protocolo 

C 3 - Bibliotecario 

Conteúdo de trabalho 

a) Concebe o sistema de organização da biblioteca; 
b) Mantém a biblioteca organizada bem como o res-

pectivo ficheiro, 
c) Mantém o registo e classificação adequados dos 

livros e publicações existentes 

Requisito de habilitação escolar 

9a classe 

Requisitos de habilitação tecnico-profissional 

Deve reunir boas noções sobre 

- Classificação, catalogação e arquivo de livros e ou-
tros documentos, 

- Conservação dos livros e documentos em arquivo, 
- Registo e controlo da circulação dos documentos 

C. 4 - Tesoureiro 

Conteúdo de trabalho 

a) E responsável pelos valores de caixa que lhe estão 
confiados, 

b) Promove o pagamento das despesas efectuadas, pré-
via e devidamente autorizadas, 

c) Escritura os livros e documentos regulamentares, 
assegurando o registo de todos os movimentos 
efectuados, 

d) Elabora os balancetes de caixa, com a periodicidade 
que for superiomente determinada 

Requisito de habilitação escolar 

9a classe, podendo ser dispensado quando se trate de 
«escriturario-dactilografo» provido há mais de dois anos 
na categoria profissional correspondente à 2a classe 

Requisitos de habilitação técnico-profissional 

Possuir noções razoaveis de Contabilidade Publica e 
breves noções de Contabilidade Comercial 



Requisitos de outra natureza 

Não ter sido sancionado, criminal ou disciplinarmente, 
por desvio de bens ou dinheiro ou crime equivalente 

C 5 - Oficial de administração 

Conteúdo de trabalho 

a) Assegura toda a tramitação necessária a abertura 
de concursos, nomeações, transferências, con-
cessão de licenças, contratação de pessoal es-
trangeiro e registo e publicação das sentenças 
proferidas em processos disciplinares, 

b) Prepara os diplomas de provimento e de posse 
dos funcionários, 

c) Efectua o processamento de vencimentos e de ou-
tras remunerações do pessoal, 

d)Emite e controla a emissão dos cartões de trabalho, 
e) Elabora requisições de passagens e de transporte 

de bagagem, 
f ) Organiza o expediente relativo as contagens de 

tempo de serviço, 
g) Elabora certidões de efectividade, 
h) Instrui os processos relativos à fixação de pensões 

e a determinação dos encargos que sejam devidos 
para a respectiva constituição, 

i) Promove o expediente relativo às transferências 
cambiais a que tenham direito, nas condições 
dos respectivos contratos, os técnicos estrangeiros 
no Ministério, 

j) Elabora propostas relativas ao plano de aprovi-
sionamento e ao orçamento do Ministério das 
Finanças e suas Direcções Provinciais, 

k) Organiza as propostas de realização de despesa 
variável, prepara todo o expediente correlacio-
nado e promove a liquidação da despesa relativa 
a abonos e subsídios, 

l) Emite guias de vencimentos, 
m) Elabora informações, notas, ofícios, pareceres e 

memorandos e assegura todo o demais expediente 
na execução dos serviços que lhe estejam distri-
buídos, 

n) Assegura a realização de tarefas especificas nas 
áreas fiscais e de divisas, quando colocado nestes 
sectores. 

Requisito de habilitação escolar: 

9a classe 

Requisitos de habilitação tecnico-profissional 

Devera conhecer com a necessaria profundidade a regu-
lamentação vigente nas seguintes áreas 

- Metodologia e normas de elaboração e execução 
do orçamento do Estado, 

- Patrimomo do Estado, sua correcta conservação 
e utilização, 

- Contratação de pessoal, interpretação e aplicação 
das leis e regulamentos aplicaveis, 

- Estatuto do Funcionalismo e demais normas, legais 
e regulamentares, correlacionadas, 

- Circuito e classificação do expediente a seu cargo 

O progresso na respectiva carreira profissional exige 
ainda noções, progressivamente aprofundadas, de Conta-
bilidade Pública, Direito Civil e Direito Processual Civil 

C 6 - Fiel de depósito 

Conteudo de trabalho 

a) Recebe, confere, regista e assegura a correcta arru-
mação e conservação do material em depósito, 

b) Supervisiona a separação de embalagens e sua dis-
tribuição, 

c) Inscreve a quantidade de material recebido e saído 
em fichas ou registos adequados, 

d) Zela por uma correcta rotação de stocks e promove 
as encomendas necessárias para uma reposição 
atempada, 

e) Assiste ao desalfandegamento e transporte de mer-
cadorias, sempre que se mostre conveniente; 

f ) Realiza as demais tarefas afins que lhe sejam deter-
minadas ou se mostrem necessárias para o cor-
recto desempenho das suas funções. 

Requisito de habilitação escolar-

6" classe 

Requisitos de habilitação técnico-profissional 

Deve reunir conhecimentos gerais sobre 
- Normas de segurança e higiene no trabalho, 
- Normas de classificação de mercadorias, 
- Sistemas de registo e controlo de mercadorias em 

armazém 
C 7 - Arquivista 

Conteúdo de trabalho 

a) Recebe, confere, classifica e ordena documentos 
que lhe são remetidos para arquivo, 

b) Organiza o registo em índices de referência dos 
documentos em arquivo, 

c) Assegura o fornecimento, desde que devidamente 
autorizado, de documentos em arquivo, para 
consulta, 

d) Elabora registos de entrada e saída dos materiais 
em arquivo e verifica o seu estado de conserva-
ção depois de devolvidos, 

e) Informa sobre o material arquivado, 
f) Promove a estruturação do arquivo por forma que 

facilite o acesso aos documentos aí conservados 
g) Propõe a inutilização de documentos ou a sua 

remessa ao arquivo historico, observando as 
disposições regulamentares aplicaveis, 

h) Efectua pequenos trabalhos de dactilografia 

Requisito de habilitação escolar 

9a classe, podendo ser dispensado quando se trate de 
«arquivista auxiliar» ou «escriturário-dactilógrafo» com 
mais de três anos de serviço, com boas informações 

Requisitos de habilitação técnico-profissional 
Deve conhecer com a necessaria profundidade 

- As técnicas de arquivo utilizadas, 
- O plano do arquivo e o respectivo classificador. 

Deve reunir ainda o conhecimento de breves noções de 
dactilografia 

C 8 - Arquivista auxiliar 

Conteúdo de trabalho 

a) Abre processos, arquiva e faculta a consulta de 
documentos dos mesmos, 



b) Efectua pequenos trabalhos de dactilografia, 
c) Realiza outras tarefas afins 

Requisito de habilitação escola 

6 a classe 

Requisitos de habilitação tecnico-profissional 

Na avaliação para ingresso na ocupação são-lhe exigidos 

- Breves conhecimentos sobre o plano do arquivo 
e o respectivo classificador, 

- Noções elementares de dactilografia 

C. 9 -Escriturário-dactilógrafo 

Conteúdo de trabalho 

a) Regista a entrada e saída de correspondência e faz 
a sua expedição, 

b) Arquiva a corrcepondência e mantém em ordem 
os processos individuais, dos funcionários, 

c) Elabora requisições e pedidos de execução de ser-
viços e minuta documentos simples, de acordo 
com as orientações que lhe são dadas, 

d) Quantifica as necessidades de consumo de impres-
sos e outros artigos de expediente, 

e) Elabora mapas estatísticos, 
f) Executa, se necessário, trabalhos de menor com-

plexidade específicos das ocupações profissionais 
de «secretário de finanças», «técnico de divisas», 
«técnico do orçamento»'e «oficial de adminis-
tração», 

g) Efectua trabalho de dactilografia, 
h) Realiza outras tarefas afins 

Requisito de habilitação escolar 

6" classe 

Requisitos de habilitação técnico-profissional. 
Deve, designadamente 

- Reunir conhecimentos suficientes sobre as disposi-
ções normativas relativas ao sector onde se encon-
tra colocado ou para o qual é aberto concurso, 

- Saber dactilografar com razoável rapidez e precisão, 
- Possuir os demais conhecimentos profissionais exi-

gidos para o correcto desempenho das tarefas 
inerentes à sua ocupação, progressivamente apro-
fundados para efeitos de progressão na carreira 
profissional ; 

C 10 - Encarregado do edifício 

Conteúdo de trabalho 

Zela pela correcta manutenção, embelezamento e segu-
rança das instalações 

Requisito de habilitação escolar 

4a classe 

Requisitos de habilitação têcnico-profissional 
Conhecimentos gerais sobre regras de conservação de 

edifícios 
C 11 - Motorista de ligeiros 

Conteúdo de trabalho 

a) Conduz viaturas ligeiras, 
b) Zela pela conservação da. viatura que lhe esteja 

distribuída e assegura a respectiva manutenção 
corrente, 

c) Observa as regras estabelecidas concernentes à uti-
lização das viaturas dos serviços, 

d) Faz pequenas reparações que lhe permitam con-
tinuar a rota, 

e) Informa o seu superior sobre as deficiências da 
viatura 

Requisito de habilitação escolar 

6 a classe 

Requisitos de habilitação tecnico-profissional 

Possuir carta de condução de ligeiros 

C 12 -Mecânico de automoveis 

Contendo de trabalho 

a) Identifica as avarias das viaturas, 
b) Repara as avarias que tenham sido definidas como 

sendo da sua competência, 
c) Assegura trabalhos diversos de manutenção das 

viaturas 

Requisito de habilitação escolar 

4 a classe 

Requisitos de habilitação técnico-profissional 

Reunir conhecimentos adequados de mecânica geral au-
tomóvel 

C. 13 -Mecânico de mâquinas de escritório 

Conteúdo de trabalho 

a) Efectua a manutenção das máquinas de escritório, 
b) Identifica as avarias e efectua as reparações que 

tenham sido definidas como sendo da sua com-
petência 

Requisito de habilitação escolar 

4 a classe 

Requisitos de habilitação tecnico-profissional 

Conhecimento adequado dos sistemas electrico e mecâ-
nico das maquinas de escritório 

C 14 - Operador de telex 

Conteúdo de tabalho 

a) Emite e recebe informações através de telex, 
b) Zela pela manutenção do material com que trabalha; 
c) Assegura o arquivo do posto de telex 

Requisito de habilitação escolar 

6 a classe 

Requisitos de habilitação técnico-profissional 
Deverá estar habilitado com a frequência de curso 

adequado de operador de telex e reunir bons conhecimentos 
da língua inglesa 

C 15 - Operador de reprografia 

Conteudo de trabalho 
a) Efectua a gravação de ceras electrónicas, 
b) Opera a duplicação de ceras, 
c) Fotocopia e xerocopia documentos, 
d) Zela pela manutenção corrente do equipamento 

com que opera 



Requisito de habilitação escolar 

4a classe 

Requisitos de habilitação técnico-profíssional 

Deve conhecer o equipamento a operar e saber utilizá-lo 
devidamente 

C 16 - Dactilografo 

Conteúdo de trabalho 

a) Escreve a máquina, em papel ou em outro material, 
documentos escritos ou informações que lhe são 
ditadas, 

b) Elabora minutas dos documentos a dactilografar, 
de acordo com as instruções que lhe são dadas, 

c) Confere os textos dactilografados e procede a even-
tuais correcções, 

d) Executa trabalhos de complexidade acrescida, con-
soante o progresso na respectiva carreira pro-
fissional; 

e) Assegura os serviços de arquivo respeitantes ao 
seu trabalho, 

f ) Zela pela conservação e manutenção das máquinas 
e do material que utiliza; 

g) Realiza outras tarefas de natureza e complexidade 
similares; 

Requisito de habilitação escolar 

6" classe 

Requisitos de habilitação técnico-profissional 

Estar habilitado com curso de dactilografia adequado, 
ter bons conhecimentos de ortografia e satisfazer os requi-
sitos mínimos de velocidade e outros indicadores de eficiên-
cia que forem estabelecidos para efeitos de progressão na 
carreira profissional 

C, 17 - Telefonista 

Conteúdo de trabalho 

a) Opera a central telefónica do centro de trabalho, 
b) Estabelece ligações urbanas, interubanas e inter-

nacionais, 
c) Presta as informações telefónicas que lhe sejam 

solicitadas, ou coloca o interessado em comuni-
cação com o funcionário apto a prestar a infor-
mação, 

d) Zela pela conservação e manutenção do equipa-
mento que utiliza, 

e) Realiza outras tarefas de natureza e complexidade 
similares 

Requisito de habilitação escolar 

6a classe 

Requisitos de habilitação têcnico-profissional 

Deve, em particular. 

- Conhecer e saber operar convenientemente a central 
telefonica que utiliza, 

- Realizar e registar chamadas com a eficiência e 
celeridade necessárias, 

- Falar correctamente a língua oficial, ter boa dicção 
e exprimir-se com delicadeza, 

- Conhecer devidamente a estrutura interna dos ser-
viços 

C 18 - Porteiro 

Conteudo de trabalho 

a) Controla a entrada e saída de pessoas nas instala-
ções, 

b) Atende os visitantes e orienta-os para os sectores 
a contactar, 

c) Assegura a abertura e o fecho das portas exteriores 
das instalações, 

d) Certifica-se, antes de abandonar o serviço, depois 
das horas de expediente, de que as luzes e apa-
relhos estão desligados e de que tudo o resto 
esta em ordem, 

e) Realiza outras tarefas de natureza e complexidade 
similares 

Requisito de habilitação escolar 

4 a classe 

Requisitos de habilitação têcnico-profissional 

Ter trato afável e usar de urbanidade e cortesia nas rela-
ções com o publico, conhecer devidamente a estrutura 
terna dos serviços e saber prestar correctamente as informa-
ções que lhe sejam solicitadas 

C 19 - Guarda 

Conteúdo de trabalho 

a) Vigia as instalações com vista a garantir a sua 
segurança, 

b) Verifica o cumprimento das normas de segurança, 
a fim de proteger as instalações contra roubos, 
incêndios e outras ocorrências, 

c) Comunica sobre as irregularidades e ocorrências 
anormais que detecte, 

d) Assegura as providências imediatas que sejam exi-
gidas pelas situações anomalas que detecte, 

e) Realiza, sempre que necessário, outras tarefas de 
natureza e complexidade similares 

Requisito de habilitação escalai 

4* classe 

Requisitos de habilitação tècnico-profissional 

Ter bom conhecimento das normas de segurança de 
trabalho relacionadas com a sua área de actuação e conhe-
cer convenientemente as instalações que vigia 

C 20 - Estafeta-moto 

Conteúdo de trabalho 

a) Efectua a distribuição e recolha de expediente de 
e para os serviços utilizando o itinerário mais 
adequado, 

b) Comprova a recepção ou expedição do expediente 
que lhe é confiado, 

c) Realiza outras tarefas de natureza e complexidade 
similares, 

Requisito de habilitação escolar 

4 a classe 

Requisitos de habilitação técnico-profissional 

Ter carta de condução do veículo que utiliza, bom conhe-
cimento dos itinerários a utilizar e saber ordenar a corres-
pondência com o fim de estabelecer os caminhos mais 
adequados 



C. 21 -Ajudante de mecritrico de autornóveis 

Conteúdo de trabalho: 

Coadjuva o mecânico de automóveis nas suas tarefas. 

Requisito de habilitação escolar: 

4.a classe. 

Requisitos de habilitação técnico-profissional: 

Possuir noções elementares de mecânica automóvel. 

C. 22 - Ajudante de mecânico de máquinas de escritório 

Conteúdo de trabalho: 

Coadjuva o mecânico de máquinas de escritório nas suas 
tarefas. 

Requisito de habilitação escolar: 

4.a classe. 

Requisitos de habilitação técnico-profissional: 

Possuir noções elementares sobre a manutenção dos sis-
temas eléctrico e mecânico das máquinas de escritório. 

C. 23 - Continuo 

Conteúdo de trabalho: 

a) Procede à arrumação dos gabinetes de trabalho; 
b) Planifica e coordena o trabalho dos serventes ads-

tritos ao sector em que se encontre colocado; 
c) Providencia o aprovisionamento em artigos e uten-

sílios necessários à execução do trabalho de lim-
peza e controla a respectiva utilização; 

d) Apoia em pequenas tarefas de expediente; 
e) Atende e orienta o público no sector onde se encon-

tra colocado; 
f ) Certifica-se, antes de abandonar o serviço, de que 

as luzes, máquinas e torneiras estão desligadas 
e tudo o mais em ordem; 

g) Realiza outras tarefas de natureza e complexidade 
similares. 

- Requisito de habilitação escolar: 

4.a classe. 

Requisitos de habilitação técnico-profissional: 

Ter trato afável e usar de urbanidade e cortesia nas 
relações com o público. 

Saber determinar as necessidades em material de limpeza 
a ser requisitado. 

Ter noções elementares de classificação, registo e arquivo 
de correspondência. 

C. 24 - Servente 

Conteúdo de trabalho: 

a) Efectua trabalhos de limpeza e arrumação; 
b) Executa mudanças de mobiliário; 
c) Zela pela conservação dos móveis e higiene das 

instalações; 
d) Assegura a manutenção da higiene das casas de 

banho e sanitários, abastecendo-os, em devido 
tempo, com sabão, papel, toalhas e demais ar-
tigos necessários; 

e) Executa, sempre que necessário, tarefas de cargas 
e descargas; 

f) Realiza outras tarefas de natureza e complexidade 
similares. 

Requisito de habilitação escolar. 

4.a classe. 

Requisitos de habilitação técnico-profissional: 

Saber efectuar a limpeza e cuidar da higiene das insta-
lações e conhecer os cuidados a ter com os objectos e 
equipamentos que limpa e movimenta. 

D - Ocupações específicas de Informática 

D. 1 - Analista 

Conteúdo de trabalho: 

a) Define o esquema de tratamento lógico do projecto; 
b) Estabelece a normação necessária para o funciona-

mento do mesmo. 

Requisito de habilitação escolar: 

Bacharelato ou licenciatura em curso superior de Infor-
mática, que poderá ser dispensado no caso do «programa-
dor de 1.a classe», quando habilitado com curso adequado 
de Análise de Sistemas. 

Requisitos de habilitação técnico-profissional: 

Reunir experiência profissional de Análise de Sistemas, 
ou estar habilitado com a frequência de curso adequado. 

D. 2 - Programador 

Conteúdo de trabalho: 

a) Desenha o fluxo lógico dos programas e codifica 
os mesmos numa linguagem determinada; 

b) Testa a operacionalidade dos programas; 
c) Elabora a documentação achada conveniente para 

a execução de determinado projecto. 

Requisito de habilitação escolar: 

9.a classe. 

Requisitos de habilitação técnico-profissional: 

Curso de programação adequado. 

D. 3 -Preparador-controlador 

Conteúdo de trabalho: 

a) Procede à recepção da informação; 
b) Organiza e prepara a informação para o registo em 

suporte magnético; 
o) Reúne os elementos necessários para a execução 

em computador das operações constantes do 
manual de operação de cada projecto; 

d) Providencia para o seguimento correcto das opera-
ções e toma as medidas convenientes para supe-
ração dos problemas que ocorram na execução 
das mesmas; 

e) Controla a qualidade e exactidão dos dados resul-
tantes do processamento e organiza o seu arquivo 
e expedição. 

Requisito de habilitação escolar-

9.a classe. 

Requisitos de habilitação técnico-profissional: 

Curso de preparação de dados adequados 



D 4 - Operador de registo de dados 

Conteúdo de trabalho 

a) Transcreve a informação numérica ou alfa-numé-
rica para o suporte magnético, 

b) Programa a máquina para a execução do trabalho 

Requisito de habilitação escolar 
6 a classe 

Requisitos de habilitação técnico-profissional 

Curso de registo de dados adequados 

E -Outras ocupações técnicas 

E 1 -Economista 

Contendo de trabalho 

Realiza tarefas de análise económica e financeira 

Requisito de habilitação escolar. 

Bacharelato ou licenciatura em Economia 

E 2 -Jurista 

Conteúdo de trabalho 

Realiza tarefas de âmbito jurídico 

Requisito de habilitação escolar 
Licenciatura ou bacharelato em Direito 

E. 3 -Contabilista 

Conteúdo de trabalho 

Executa tarefas de contabilidade, auditoria e verificação 
de contas 

Requisito de habilitação escolar. 

Curso médio de Contabilidade 


