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a totalidade das receitas proprias e consignadas arrecadadas
legal mente nos termos estatutarios,
incluindo os eventuais
excessos.
3. Nos casos em que as condicoes e a distancia das respectivas
Direccoes de Area Fiscal da Autoridade Tributaria nao permitam
a canalizacao nos term os acima estabelecidos, a sua a canalizacao
pode ser efectuada por meio de incorporacao de balancetes
e remetida a entidade competente nos termos a regulamentar
pelo Ministro da Economia e Financas.
ARTIGO
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SUMARIO
Conselho de Ministros:
Decreto n." 80/2018:

Obrlqatcrlo)

1.0 cativo obrigatorio corresponde a retencao de urna parcel a
das dotacoes definidas na Lei orcarnental, resultante da aplicacao
das percentagens previstas no n." 2 do presente artigo.
2. Na execucao do Orcamento do Estado para 2019 ficam
cativos:
a) 15% (quinze

Atribui cornpctencias
aos orgaos e instiiuicoes
procedcrem
as altcracoe s orcamenrais
adrninistracao do Orcamcnio do Estado.
Decreto

(Cativo

2

do Estado para
no ambito da

n." 81/2018:

Aprova 0 Regularnento
de Aquisicao,
Aluguer e Alienacao
de Viaturas do Estado c revoga os Decretos n." 17/2014,
de 6 de Maio, e n." 60/2014, de 24 de Outubro.

por cento) das dotacces orcarnentais
das Despesas de Funcionamento
para "Salaries
e Rernuneracoes" e "Transferencias as Famflias".
b) 10% (dez por cento) das dotacoes orcarnentais das
Despesas de Funcionamento para "Dernais Despesas
com 0 Pessoal", "Despesas com Bens e Services",
"Demais Despesas Correntes", "Despesas de Capital" e
da Cornponente Interna das Despesas de Investimento.
3. Nao sao abrangidas pelo Cativo Obrigatorio:

••••••••••••••••••••••••••••••••
CONSELHO DE MINISTROS
Decreto n.' 80/2018
de 21 de Dezembro

Havendo necessidade de definir mecanismos de gestae do
Orcarnento do Estado e materializar as competencias que Ihe
sao atribufdas pel os artigos 4, 5, 6 e 8 da Lei n." 15/2018, de 20
de Dezembro, que aprova 0 Orcamento do Estado para 2019,
o Conselho de Ministros decreta:
ARTIGO
(Medidas

1

de Moblltzacao

de Receita)

1. Os orgaos e instituicces do Estado devem promover a
melhoria das Fontes de arrecadacao de receitas internas, nos
termos estabelecidos nos respectivos estatutos e demais legislacao
especifica.
2. Os gestores de orgaos e instituicoes do Estado geradores
de receitas devem canalizar aos cofres do Estado, atraves das
respecti vas Direccoes de Area Fiscalcla Autoridade Tributaria,

a) As dotacoes orcarnentais

das despesas financiadas por
receitas proprias e por receitas consignadas;
b) As dotacoes orcarnentais das despesas financiadas por
donativos e creditos;
c) As dotacoes orcamentais do Fundo de Investimento
de Iniciativa Autarquica, Fundo de Cornpensacao
Aurarquica, Fundo Distrital de Desenvolvimento e
Program a Estrategico de Reducao da Pobreza Urbana;
d) As dotacoes orcarnentais das Despesas de Funcionamento
para Encargos da Divida, Transferencias Correntes as
Administracoes Publicas, as Adrninistracoes Privadas
e ao Exterior, Subsidios e Exercicios Pindos;
e) As Operacoes Financeiras do Estado.
4. A l ibertacao
do cati vo obri g a torio e autorizada
pelo Ministro da Economia e Financas, mediante solicitacao
devidamente fundamentada, ocorrendo apenas nos casos em que
cumulativamente tenham sido esgotadas as dotacoes orcarnentais
da respecti va acti vidade ou projecto, efectuadas todas as
redistribuicoes legal mente permitidas e esgotadas as dotacoes de
todas outras actividades e/ou de todos os projectos susceptfveis
de utilizacao como contrapartidas.
5. A data limite para a solicitacao de libertacao do Cativo
Obrigatorio e 30 de Sejembro de 2019.
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ARTIGO

ii)

3

(Gestae de Recursos

Humanos)

a) Parecer emitido pelo Ministerio da Adrninistracao
Estatal
e Funcao Publica,
com excepcao
de profissionais
de saude e professores;
0) Confirrnacao
do cabimento
de verba a ser emitida
pelo Ministerio da Economia e Financas.
4. Nos restantes casos 0 provimento
de vagas nos orgaos
e instituicoes
do Estado, e feito com base na mobilidade
do
pessoal, de forma a rentabilizar
0 aproveitamento
dos recursos
humanos existentes,
sem acrescirno
no Orcarnento
global e
mediante a transferencia
da dotacao orcamental correspondente
ao salario do funcionario, do seu quadro de origem para 0 novo.
5. A mobilidade referida no n." 4 do presente artigo e efectivada
por acordo entre os dirigentes maxirnos clos orgaos envolvidos,
devendo ser comunicada ao Ministro que superintende
a area das
financas para efeitos de transferencia
da correspondente
dotacao
de salaries e rernuneracoes.
6. Nos processos
cle prorriocao
e progressao
devem ser
observados os requisitos previstos nos artigos 8 e 9 do Decreto
n° 30/2018,
de 22 de Maio, que aprova
0 Regulamento
do Subsistema de Carreiras e Rernuneracao,
com enfoque para
a existencia de Cabimento Orcamental.

(Controlo

do Trabalho

4
Extraordlnarlo)

1. Na realizacao do trabalho extraordinario
remunerado (horas
extras), os gestores de recursos humanos e financeiros devem
reforcar os mecanismos de controlo, de acordo com os seguintes
criterios:
a) Quando se verifiquem moti vos ponderosos, e autorizada
a rernuneracao
por trabalho extraordinario;
0) Nao ha lugar ao pagamento de horas extraordinarias
aos
funcionarios que exercarn cargos de direccao e chefia;
c) A prestacao de horas extraordinarias
e remunerada
na
base da tarifa horaria que corresponder
ao vencimento
do funcionario,
nao devendo
ultrapassar
um terce
do seu vencimento mensal;
d) A autorizacao
da realizacao
de horas extraordinarias
remuneradas
e da competencia
dos dirigentes
dos
or gaos centrais,
dos Governadores
Provinciais
e
dos Administradores
Distritais para os funcionarios
que Ihe sao subordinados,
mediante proposta previa
e devidamente
fundamentada.
e) Para efeitos do pagamento
de horas extras, 0 service
requisitante cleve:
i) Propor ao dirigente com competencia
para autorizar,
indicando a necessidade
do service, os nomes clos
funcionarios
ou agentes do Estaclo a efectuar as
horas extras e as respectivas categorias;

trabalho

0

respectivas

horas

pol' eles

executado

e, mensalmente,

.fJ

0 processador

de salaries

i) Se os mapas
assinados

deve verificar:

de controlo

das horas

pelo respecti vo superior

extras

de verba para 0 pagamento,
devidos.

dos valores

g) Nao podem ser acumuladas
imediato

0

ap6s

horas extras dos funcionarios,
respectivo

ao da realizacao

observancia

estao

hierarquico;

o apuramento

efectuar-se

um

ao processador

ii) Se existe cabimento

devendo

e as

elaborar

mapa de horas extras a ser remetido
de salaries:

1. Durante 0 exercfcio econ6mico
de 2019, sao autorizadas
adrnissoes de funcionarios e agentes do Estado na adrninistracao
publica, nos Sectores da Educacao, Saude e Agricultura,
fixadas
em 6.413, 2.126 e 399 efectivos, pela ordem indicada, devendo
entretanto ser privilegiada a mobilidade de pessoal.
2. Sao ainda perrnitidas
adrnissoes
nos casos de vagas
decorrentes de situacoes de aposentacao,
exoneracao,
dernissao,
expulsao ou morte, desde que para tres (3) lugares vagos, ocorra
apenas uma (1) adrnissao, nao sendo esta previsao extensiva aos
profissionais de saude e professores.
3.0 provimento dos lugares previstos nos n.os 1 e 2 do presente
artigo tem como condicoes previas:

ARTIGO

Controlar

aos rnapas

das

pagamento
horas

no rnes

extras

de levantamento

e em

da carga

horaria.
2. Exceptuam-se
extraordinarias
cujos

procedimentos

Conjunto

dos Ministros

e da Economia
econ6micos
0

Turma"

do ensino primario,

sao definidos

por Diploma

da Educacao

e Desenvolvimento

Ministerial
Humano

e Financas.

3. Havendo
e

no n." 1 do presente artigo, as horas

do disposto

relati vas a "Segunda

dfvidas

de horas

anteriores,

respectivo

os mecanismos

extras

0 Ministro

Ministro

referentes

a exercfcios

da Econornia

Sectorial

definem

e Financas

por

despacho,

a seguir para a sua regulanzacao.
ARTIGO

(Deslocacoes

1. As deslocacoes

5

em Missao de Service)

em missao

de service

devern

observar

as regras estabelecidas
no Regulamento
do Estatuto Geral dos
Funcionarios
e Agentes
do Estado,
aprovado
pelo Decreto
n." 5/2018,

de 26 de Fevereiro,

os seguintes

criterios:

devendo

a) Previa a valiacao da necessidade

ainda

da deslocacao

observar-se
e manifesta

impossibilidade
de realizacao da actividade por outro
meio ou plataforma de cornunicacao
disponivel;
0) Prcgramacao
e limitacao das deslocacoes as estritamente
essenciais a prossecucao do Plano Anual de Actividades
de cada Sector, desde que em simultaneo
tenham
sido devidamente
de 2019 e tenham

inscritas no Orcarnento
do Estado
cabimento na correspondente
verba

orcarnental:
c) Na cornposicao
e dirnensao
das delegacoes
deve ser
acautelado 0 equilfbrio em relacao ao trabalho a efectuar,
garantindo-se
a maximizacao
do aproveitamento
dos
recurs os humanos
2. 0

tempo

a participar.

de perrnanencia

deve

limitar-se

ao mfnimo

necessario ao cumprimento
dos objectivos da deslocacao.
3. 0 pagamento
de ajudas de custo ou de alojamento
e de
alirnentacao,
consoante os casos, e suportado apenas pelo orgao
ou instituicao
ao qual 0 funcionario
ou agente do Estado se
encontra vinculado.
4. Exceptuam-se
do disposto no mirnero anterior os casos em
que 0 funcionario
ou agente do Estado se desloque a convite de
outro orgao ou instituicao que suporte a totalidade das despesas
inerentes a deslocacao.
5. Nos eventos
internacionais
a decorrer
em pafses que
.Mocambique
disponha de representacao
diplomatica, consoante a
.especi ficidade dos assuntos, esfa pode representar 0 Pais, devendo
haver previa articulacao com 0 sector ou area relacionada, quanto
as rnaterias a abordar e aos pronunciamentos
a efectuar."

21 DE DEZEMBRO
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DE 2018

(Aqulslcao

j) A inscricao

6

ARTlGO

de Bens e Services)

1. Na aquisicao de bens e services. os gestores financeiros
devem observar, para alern do estabelecido no Regulamento de
Contratacao de Empreitada de Obras Publicas, Fornecimento de
Bens e Prestacao de Services ao Estado, aprovado pelo Decreto
n." 512016, de 8 de Marco, os princfpios do Decreto n." 7512017,
de 27 de Dezembro, que aprova as Medidas de Contencao
da Despesa Publica.
2. A realizacao de seminaries. reunices sectoriais e 0
acolhimento de eventos internacionais, deve restringir-se
ao
estritarnente planificado e previsto no Orcamento do Estado,
devendo ser precedida de avaliacao do respective custofbeneffcio.

7

ARTIGO

(Cornpetencias

Genericas)

1. Compete aos titulares dos orgaos e instituicoes do Estado,
zelar pela correcta aplicacao do presente Decreto.
2. As competencias dos orgaos e instituicoes do Estado dotados
de autonomia administrativa efou financeira, sao exercidas pelas
respectivas entidades de tutela, salvo nos casos em que as mesmas
disponham destas cornperencias nos termos estatutarios.
8

ARTIGO

(Cornpetenclas

do Ministro

da Administracao

Estatal

Compete ao Ministro da Adrninistracao Estatal e Funcao
Publica emitir directivas relativas aos processos de gestae de
Recursos Humanos do aparelho do Estado, com especial enfoque
para 0 estatufdo no artigo 3 do presente Decreto.

(Cornpetencias

do Ministro

9
da Economia

a) A libertacao do Cativo Obrigat6rio,

c)

d)

e)

j)

g)

11)

i)

do Estado tenham side
extintos, integrados ou separados para outros ou
novos que venham a exercer as mesmas funcoes;
ii) Nao se verifique a utilizacao, total ou parcial, da
dotacao orcarnental prevista para urn orgao ou
instituicao do Estado, podendo a referida dotacao
ser transferida
para as instituicoes
que dela
carecarn; e
iii) Haja necessidade
de transferencia de dotacoes
o rc a m e n t a is entre or gao s ou insti tui coes
de quaisquer niveis.

2. Compete
autorizar:

ainda ao Ministro

da Economia

e Financas

do limite da rubrica de Rernuneracoes
Ex traordinari as, mediante pedido devidamente
fundamentado pelo dirigente do orgao requerente;
b) A atribuicao de limites nas rubricas a seguir indicadas,
por nao serem objecto de planificacao detalhada:
i) Retroactivos

corrente

ii)

corrente para

iii)
e Flnancas)

1. Compete ao Ministro da Economia e Financas

b)

i) Os orgaos ou instituicoes

a) A alteracao

,

e Funcao Publica)

ARTIGO

da receita e da correspondente despesa,
em caso de ocorrencia de recursos adicionais efou
extraordinarios, resultantes de saldos transitados de
exercfcios findos, de donativos e de creditos;
k) A inscricao da receita e da correspondente despesa, em
caso de ocorrencia de excessos de arrecadacao de
receita pr6pria e consignada e de saldos financeiros
transitados de exercfcios anteriores;
l) A transferencia de dotacoes orcarnentais, quando se
verifiquem as seguintes situacces:

autorizar:

mediante pedido
devidamente fundamentado;
A redistribuicao do Cativo Obrigat6rio para os orgaos
e instiruicoes que carecarn de dotacao orcarnental:
A anulacao das dotacoes orcamentais de actividades das
despesas de funcionamento e de projectos das despesas
de investimento inscritos no Orcarnento do Estado;
A inscricao de novas actividades e projectos, sob pro posta
devidamente fundamentada e mediante a apresentacao
do Contrato ou Acordo de financiamento respectivo;
A redistribuicao dos recursos alocados ao Fundo Distrital
de Desenvolvimento;
Corifirm acao de cabimento
de verba para actos
administrativos e processos de contratacao a serem
submetidos ao Tribunal administrativo;
A cobertura do defice orcamental, pagarnento de encargos
da dfvida publica, financiamento de projectos de
investimento e acorrer a situacces de emergencia,
em caso de mobiliz acao de recursos
adicionais
efou extraordinarios:
A redistribuicao e transferencia de dotacoes orcamentais
entre actividades das despesas de funcionamento
e entre projectos das despesas de investimento
inscritos no Orcarnento do Estado, bem como entre
as Prioridades e Pilares do Programa Quinquenal
do Governo (PQG) 2015-2019, traduzidos no Plano
Econ6mico e Social (PES) 2019 a qualquer nivel
(central, provincial e distrital);
A redistribuicao de dotacces para 0 reforco da rubrica
"Meios de Transportes";

iv)
v)

salariais do exercfcio
o pessoal civil;
Retroacti vos salariais do exercfcio
o pessoal militar;
Retroactivos salariais de exercfcios
o pessoal civil;
Retroactivos salariais de exercfcios
o pessoal militar;
Rernuneracoes
e xtraord inar ias
anteriores para 0 pessoal civil.
ARTIGO

(Cornpetencias

dos Titulares

para

anteriores para
anteriores para
de exercfcios

10

dos Demais Orgaos do Estado)

1. Compete aos Ministros Sectoriais, Dirigentes dos Orgaos
ou Instituicoes do Estado que nao sejam tutelados por Ministro,
Governadores Provinciais e Administradores Distritais, autorizar:
a) A redistribuicao de dotacoes orcamentais dos respectivos

orgaos e instituicoes, dentro de cada urn dos grupos
agregados de despesa, de uma mesma actividade das
despesas de funcionamento, desde que a actividade
esteja sob sua gestae:
b) A transferencia de dotacoes orcarnentais entre actividades
ou entre projectos inscritos no Orcarnento do Estado,
nos casos devidamente fundamentados, incluindo no
concernente a mudanca dos resultados planificados,
desde que as actividades ou projectos estejam sob
sua gestae;
c) A redistribuicao
de dotacoes entre as rubricas do
mesmo projecto da componente interna das despesas
de investimento do respective nivel;
d) A redistribuicao de dotacoes entre rubricas do mesmo
projecto da componente extern a das despesas de
investimento do respectivo nfvel, sempre que 0 acordol
contrato de financiamento 0 permita ou quando obtenha
do respectivo financiador, pOI'escrito, a concordancia
da redistribuicao requerida;
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2. Exceptuarn-se

do estabelecido

as transferencias
do Ministro

e redistribuicoes

da Economia

do presente

nos nurneros

anteriores

da cornpetencia

exclusiva

e Financas,

nos terrnos

do artigo

ARTlGO 13
(Observancla

3. Os recursos

alocados

Urbana

desenvolvimento

ao Prograrna

e as fundos

das comunidades

os empreendimentos

Estrategico

destinados

de Reducao

aos programas

petrolffera

e mineira,

ou aplicados

a fins diversos

de

I. Compete

dos Titulares

dos 6rgaos

de Adrnlnlstracao

da Justlca)

aos

dos

Titulares
da Justica,

de Adrninistracao
Constitucional,

Tribunal

(Cornunicacao

dos previstos,

e Procuradoria-Geral
orcarnentais
provincial
(7)

Org ao s do

dos respectivos

e distrital,

orgaos

para efeitos

Sistema

autorizar

o

dentro de cada

de despesa,

de uma mesma

de funcionamento,

ARTlGO 16

desde que
(lnstrucoes

de dotacoes orcarnentais

ou entre projectos

inscritos

nos casos devidamente

no Orcarnento

mesmo projecto
de investimento

incluindo

entre

e Financas,

ao Ministro da Economia e Financas emitir instrucoes
a correcta execucao do Orcarnento
do Estado.
ARTIGO

sob

as rubricas

do

da componente
interna
do respectivo nivel.

das despesas

nos termos

a presente

pelo Conselho

orcamentais,

inscrita nas despesas
da componente
0) Para

Carlos Agost inho do Rosario.

9

do artigo

da Economia
formuladas

da cornpetencia

e Financas,

ser igualmente
anterior.
2. Nao sac permitidas
nos seguintes
a) Entre

e dos

efectuadas

do Ministro
devem

ser

de 2019;
dos titulares

Orgaos

aluguer,

necessidade
do Estado,

do Sistema

de

as redistribuicoes

devem

ate a data indicada

na alinea

Artigo

l.

e Alienacao

de dotacoes

orcarnentais

E aprovado

do presente

0 Regulamento

os Decretos

e n." 60/2014, de 24 de Outubro,
Art.

0 presente

3. Compete
garantir

Art. 4. 0 presente

e

do n." 1 do artigo 203

0 Conselho

do Estado,

de alienacao

de sua aquisicao

de Ministros

decreta:

de Aquisicao,

Aluguer

em anexo,

que e parte

Decreto.

Art. 2. Sao revogados
contrarie

as formas

na alineaj)

da Republica,
de Viaturas

das Financas
redistribuicoes

de rever 0 regime juridico
bem como

ao abrigo do disposto

integrante
dos demais

casos:

n." 1712014, de 6 de Maio,

bem como toda a legislacao

que

Decreto.
ao Ministro
a implernentacao
Decreto

entra

que

superintende
do presente

em vigor

a area

Decreto.

na data da sua

publicacao.

diferentes

nas Despesas
b) No grupo

Havendo
de viaturas

da Constituicao

as solicitacoes

da Justica,

Adrninistracao

apenas

de investimento:

ate 31 de Outubro

do Estado

podem ocorrer

e tres para cada projecto

b) Para os casos da cornpetencia

orgaos

de 21 de Dezembro

sendo tres para cada actividade

de funcionamento

as redistribuicoes

aos 18 de Dezembro

Pu bliq ue-se.

a Primeiro-Ministro,

orcarnentats)

interna das despesas

de Ministros,

Decreto n." 81/2018

1. Para urn mesmo orgao ou instituicao
seis redistribuicoes

entra em vigor na data da sua publicacao.

Decreto

Aprovado
de 2018.

anteriores
exclusiva

17

(Entrada em Vigor)

ARTIGO 12
(Redlstrlbulcoes

Orcarnental)

no

estejam

2. Exceptuam-se
do estabelecido
nos ruimeros
as transferencias
e redistribuicoes
da competencia
do Ministro da Economia
do presente Decreto.

para Execu~ao

planificados,

ou projectos

de dotacoes

Compete
necessarias

do Estado,

dos resultados

desde que as actividades
sua gestae;
c) A redistribuicao

entre actividades

fundamentados,

a mudanca

concernente

15

incumprirnento
do estabelecido
no presente
Decreto e
passfvel de procedimento
disciplinar,
sem prejuizo de eventual
procedimento
criminal que ao caso couber.

esteja sob sua gestae:

a actividade
b) A transferencia

presente Decreto pelos
e distrital, devem ser
Economia e Financas,
respectivo Despacho,

(Norma Sanclonatorla)

a nivel central,

de dotacoes orcarnentais

acti vidade das despesas

Orcamentais)

no e-SIST AFE.
ARTIGO

as alteracoes

e instituicoes

urn dos grupos agregados

de registo

Conselho

norneadamente:

A redistribuicao

de Alteracoes

Administrative

Tribunal

da Republica,

14

As alteracoes autorizadas no ambito do
orgaos ou instituicoes
de nivel provincial
comunicadas
as Direccoes Provinciais
da
apos a sua aprovacao, acompanhadas
do

do Sistema

designadamente,

Supremo,

ARTlGO

nao

ARTIGO 11
(Cornpetenclas

e Social)

As alteracoes orcarnentais
efectuadas
ao abrigo do presente
Decreto, devem estar em consonancia
com as accoes inscritas
no Plano Econornico e Social de 2019.

das areas onde se localizam

das actividades

podem ser transferidos

do Plano Economico

9

Decreta.

da Pobreza

249

grupos

agregado

de "Salaries

agregados

de des pes a,

de Funcionamento;
de "Despesas

e'Rernuneracoes''

com 0 Pessoal".

0

Pessoal",

para "Dernais

Despesas

com

Aprovado

pelo Conselho

de Ministros,

aos 18 de Dezembro

de 2018.
Publique-se.

a Primeiro-Ministro,

Carlos Agostinho do Rosario.

