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Entre as tarefas a levar a cabo na actual etapa da
Iuta do povo angolano pelo Socialismo - a etapa da
construcao da Democracia Popular - assume parti
cular importancia a concretizacao da politica laboral
definida e aprovada polo I Congrcssc do M. P. L. A.

No ambito desta tarefa ocupa posicao de relevo a
revogacao da Iegislacao colonialista do trabalho ainda
em vigor e a sua substituicao por um instrumento
juridico, adaptado as novas condicoes economicas
e sociais da Republica Popular de Angola, que estimule
a organizacao do trabalho numa base cientifica, pro
mova a defesa dos direitos dos trabalhadores e a cons
tante melhoria das condicoes de vida e que, simul
taneamente, contribua para 0 desenvolvimento de uma
nova atitude peraote 0 trabalho, tornada possivel pela
rnodificacao das relacoes de producao e exigida pela
necessidade irnperiosa de elevar a producao e a produ
tividade, como tinica forma de obter a consolidacao
e 0 referee das cooquistas revoluclonarias.

Sao estes os objectivos centrals da Lei Geral do
Trabalho, em euja elaboracao participaram directa e
amplamente as massas trabalhadoras atraves do debate
publico que precedeu a sua aprovacao pelos orgaos
legislativos do Estado.

Lei n.O 6/81
de 24 de Agosto

ASSEMBLEIA D'D POVO
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A lei da satisfacao a um dos anseios mais profundos
dos trabalhadores angolanos ao determinar a unificacao
do regime [uridico do trabalbo, pondo termo a diver
sidade existente, contida nos tres diplomas legais - Es
tatuto do Funcionalismo Ultramarino, Estatuto do Tra
balho em Angola e Codigo do Trabalho Rural- que
consagram 0 interesse colonialista na divisao dos tra
balhadores para mais facilmen-e os explorar. A lei
recusa, porem, qualquer tratamento demag6gico desta
questao, pelo que, ao estabelecer a identidade essencial
de direitos e deveres para toda a actividadc nacionaI,
nao ignora a especificidade que apresenta cada urn dos
grandes sectores desta actividade e da uma resposta
consequente e adaptada as caracteristicas pr6prias de
que se reveste a prestacao de trabalho nos organismos
do Estado, nas cooperativas, nas empresas estatais e
nas empresas privadas.

o direito ao trabalho e garantido a todos os cida
daos. A plena efectivacao deste direito fica a cargo
do Estado, adiantando a lei algumas medidas conere
tas - proibicao de qualquer tipo de discriminacao,
garantias de estabilidade no emprego, criacao de sis
temas permanentes de formacao profissional. Sera,
porem, 0 cumprimento rigoroso e consciente do dever
de trabalhar, que a este direito esta intimamente Jigado,° factor decisivo para que aquela meta possa ser atin
gida rapida e totalmente.

o decisive papel que as massas trabalhadoras orga
nizadas desempenham e continuarao a desempenhar
no nosso processo revolucionario nao e ignorado pela
lei que consequentemente reconhece e consagra urn
importante conjunto de direitos colectivos: direito a
organizacao, filiayao e excrcicio da actividade sindical,
incluindo 0 direito a contratacao colectiva e a colabo
~ nas decisoes que aos interesses dos trabalhadores
digam respeito, bern como 0 direito a participacao na
direccao da economia,

Como regra geral para 0 estabelecimento da relacao
juridico-Iaboral preve-se a celebracao do contra to' de
trabalho, dela apenas se exceptuando os cargos que
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/

hajam de ser preenchidos por nomeacao. A Lei asse,
gura aos trabalhadores a liberdade de estabelecer e
fazer -cessar a relacao [uridico-Iaboral atraves de dis
posicoes que garantem com rigor e certeza a .definicjo
previa das condicoes de trabalho e afastam, quanto
a cessacao, quaisquer comportamentos arbitrarios ou
unilaterais das entidades empregadoras. Neste tiltimo
dominic, fora de circunstancias imperativas, devida
mente comprovadas, de organizacao e funcionamento
de empresa, esta s6 podera rescindir 0 contrato de
trabalho nos casas de infraccao disciplinar por tal
modo grave que, objectivamente, nao permita a subsis
tencia da relacso contratual.

Contribuir para que a execucao do trabalho decorra
de forma organizada, consciente e disciplinada e urn
dos objectives centrais deste diploma. Nesse sentido
e reconhecida a competencia da direccao da empresa
para dirigir a actividade dos trabalhadores e elaborar
as necessaries regulamentos internos, Tal competencia
e acompanhada, tambem neste plano, da participacao
dos trabalhadores que a lei incentiva a apresentar as
sugestoes, crfticas e propostas que possam contribuir
para maior eficacia no funcionamento de cada empresa.

Neste contexto, toda a infraccao aos deveres de tra
balho e as normas de disciplina assume 9 caracter de
ofensa aos interesses e as decisoes do colectivo da
empresa e como tal deve ser pronta e rigorosamente
sancionada pela direccao, a qual a Lei confere 0 poder
disciplinar, No exercicio deste poder a direccao deve
agir com independencia e firmeza mas tambem com
absoluto respeito pelas garantias e direitos do traba
lhador que a Lei consigna, de 'tal modo que a sua
actuacao constitua sempre urn exemplo de defesa dos
interesses da empresa e da economia nacional e de
cumprimento da legalidade socialista.

Ainda no dominic do combate a violacao dos deveres
profissionais e a indisciplina, a Lei, considerando que
os bens da empresa ainda que nao integrem a proprie
dade social, como sera 0 caso das empresas privadas,
constituem meios indispensaveis ao desenvolvimento
econ6mico e a consequente elevacao das condicoes de

,
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vida do Povo, dispoe que todo 0 dana ocasionado
nesses bens por motivo de infraccao disciplinar deve
ser reparado pelos responsaveis: e 0 qUI!a lei designa
por responsabilidade material. E, porque em alguns
casos a violacao da disciplina envolve, se 0 acto for
criminalmente punivel, responsabilidade penal do tra
balhador, -a Lei esclarece que, alem da aplicacao da
medida disciplinar, uma tal responsabilidade deve tam
bern ser exigida pelos 6rgaos competentes.

A Lei determina que os organismos do Estado e as
empresas assegurem a formacao profissional e consi
dera esta actividade imprescindivel para que a capa
cidade de cada trabalhador corresponda constantemente
as exigencies da ciencia e da tecnica indispensaveis it
criacao das bases materials e tecnicas da Democracia
Popular e do Socialismo. Correspondendo aquelas exi
gencias determina-se que 0 preenchimento de todos os
postos de trabalho deve ser precedido da ava
liayao da qualificacao dos trabalhadores que a
e1es se candidatem. Esta avaliacao contribuira, par
outro lado, para 0 ordenamento salarial, para
que se obtenha uma rigorosa correspondencia entre
o salario e a trabalho efectivamente prestado, eli
minando as Iactores subjectivos que no capitalismo
intervem na determinacao do salario, e que sao a base
da anarquia salarial berdada do colonialismo, No
mesmo sentido a Lei consagra um sistema salarial que
constitui 0 instrumento fundamental da materializacao
do principia socialista que preside a determinacao do
salario: de cada urn segundo a sua capacidade, a cada
urn segundo 0 seu trabalho.

Ao regular a duracao do trabalho e os periodos de
descanso, a Lei procura atingir urn duplo objective:
possibilitar a plena utilizacao da capacidade produtiva
existente e assegurar 0 direito dos trabalhadores ao
repouso que lhes permita nao apenas restaurar as ener
gias dispendidas, mas tambem uma efectiva participa
~o nas demais actividades- sociais, culturais e recrea
twas. Neste como em outros dominios a Lei visa con
tribuir para a formacao e 0 desenvolvimento global da
personalidade humana.
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As condicoes em que 0 trabalho e prestado sao
tambem objecto de algumas disposicoes da Lei, rela
tivas a higiene e proteccao no trabalho, onde se aponta
a necessidade de estudar e regulamentar pormenori
zadamente esta materia em cada urn dos grandes sec
tores da actividade nacional, bem como os deveres dos
trabalhadores e das empresas. Quanto a seguranca
social, dominio em que e particularmente grave a he
tanya colonialista - imagem perfeita do desprezo e
abandono a que eram votados os trabalhadores logo
que a doenca, 0 acidente ou a velhice os afastavam do
trabalho - cabe ao Estado erial' urn sistema unico de
seguranca social em cuja gestae os trabalhadores sao
chamados a participar.
Nos capltulos sobre 0 trabalho da mulher e dos

menores cvidencia-se a contribuicao da Lei para a
«luta contra qualquer discriminacao da mulher e pela
sua partioipacao, cada vez mais efectiva, na vida so
cial», atraves da consagracao de algumas medidas que
tornem, de facto, possivel uma concreta integracao da
mulher na actividade produtiva. Aos menores, en
quanto a extensao gradual do ensino obrigatorio e gra
tuito nao atingir 0 dcsenvolvimento que permita, gene
ralizadamente, a combinacao do estudo com a for
macae nos locais de trabalho ate a maioridade, h8
que garantir-lhes condicoes especiais de trabalho que
os defendam de qualquer arbitrariedade.

A Lei GeraI do Trabalho constitui, no conjunto das
suas disposicoes, urn instrumento poderoso que "permi
tid novos avances na edificacao da sociedade Iiberta da
exploracao do homem pelo homem. Cumprir e fazer
cumprir integralmente esta Lei e tarefa indeclinavel
do Estado e dos trabalhadores angolanos,

Para efeitos da aplicacao da Lei Geral do Trabalho
e utilizada a terminologia empresa que define 0 todo
da unidade economica estatal, mista, privada ou coo
perativa, bem como os organismos do Estado, as orga
nizacoes de massas e outras organizacoes sociais que
prosseguem uma actividade produtiva ou de services: e
centro de trabalho, cada uma des sub-unidades de que
se compoe 0 todo da empresa.
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1. Todo 0 cidadao tern direito ao trabalho, indepen
dentemente da sua raca, cor, sexo, religiao ou origem
etnica.

<Dimto 110 CJ1Iballlol

ARTIGO 2.0

1. A Lei Geral do Trabalho aplica-se aos organismos
do Estado, as empresas - estatais, mistas, privadas e
cooperativas - bern como as organizacoes de massas e
outras organizacoes sociais, todos denominados nesta
Lei como empresas, e aos respectivos trabalhadores.
2. Para efeitos da presente Lei, entende-se por centro

de trabalho, cada uma das sub-unidades de que se
compoe 0 todo da empresa.

3. A Lei Geral do Trabalho aplica-se tambem aos
cidadaos estrangeiros contratados para trabalhar na
Republica Popular de Angola, scm prejufzo dos regimes
especiais estabelecidos por lei ou em acordos bilaterais.

4. Os trabalhadores civis que prestem services em
estabelecimentos militares, ficam sujeitos a presente
lei, em tudo 0 que nao contrarie 0 disposto nas leis
militares, ncm a disciplina a que estao submetidos
nesses estabelecimentos.

5. A Lei Geral do Trabalho nao se aplica aos asso
ciados das cooperativas, regendo-se as suas relacoes
pelos respectivos estatutos.

ARTIGO 1.0

CAPITULO I
Pri:Dclpios Gerais

LEI GERAL DO TRABALHO

Nestes termos, ao abrigo da alinea b) do artigo 38.0
da Lei Constitucional e no uso da faculdade conferida
pela alinea ,) do artigo 53.U da mesma lei, a Assembleia
do Povo decreta e eu assino e Iaco publicar 0 seguinte:
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ARTIOO 5.0
(Atriboi~. do. ~dW!to.)

1. Aos sindicatos, como legitimos representantes dos
trabalhadores, cabe velar pelos interesses e direitos
destes, designadamente no que respeita.a organiz&gao

Todo 0 cidadfio com idade e aptidao ffsica e mental
para 0 trabalho, tern 0 dever de trabalhat com efi
ciencia, disciplina e dignidade para o. deseavolvimento
~~&. '.

CAPITULO II
A U.N.T.A. e os Sindicatos. Direito d~ Participa~io

do! Trabalhadores DB Direcfio cia Economia
SEo;;AO I

Da U. N. T. A. e dos Siudicatos
ARTlGO 4••

(DireitD lriudical)

1. Em eonforrnidade com os principios constitucio
nais IS assegurado. a todos os trabalhadores 0 direito
de se organizarem em sindicatos.

2. E igualmente assegurado a todos os trabalhadores
o livre exercicio da actividade sindical, de acorde com
a lei e os estatutos dos sindicatos.
3. A U.N. T.A.,~Central Sindical Angolana, orga

niza, dirige e representa 0 eonjunto dos sindicatos, di
namizando 0 cumprimento das respectivas tarefas em
cada etapa da Revolucao, sob a, orientacao do MPLA
-Partido do Trabalho,

2. Os 6rgaos' do Estado tern a ebrigacao de criar
as condicoes necessaries 'para que cada cldadso ocupe
urn posto de trabalho de acordo com as suas capaci-.
dades. . .

3. Ao Ministerio do Plano, em cooperacjio corn 0Mi
nisterio do Trabalho e Seguranca Social e cada urn dos
Ministerios e Secretarias de Estado e a U. N. T. A.,
compete elaborar urn plano de forca de trabalho e sala-
rios integrando 0 Plano Nacional. .

ARTIGO 3.0
(Dover soda! 40 trabalhador)
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1. Os membros de todo 0 6rgao sindical nao podem
ser prejudicados, de qualquer forma, par causa do
exercicio efectivo dos seus cargos.

ARTIGD 7.0

~ cia adiYldue siDclical)

Tendo em vista criar aos sindicatos condicoes ade
quadas ao cumprimento das respectivas tarefas, ser
-lhes-a garaatido:

- Pelos 6rgaos do Estado, a todos os niveis, uma
estreita colaboracao, nomeadamente no tocante as ques
toes de politica social e salarial e da legislacao e jus
rica laborais.

- Pelas direccoes da empresa, uma colaboracao
constante e os meios necessaries, dentro das possibili
dades materials existentes, ao exercicio das suas atri
buicoes, designadamente as do argao sindical da em
presa,

(O>Jabo~o cam o. fiRdicato., 0 Estado e as CD1pr~as)

ARTIGO 6.0

da producao, condicoes de trabalho e de vida, em or
dem a obter uma constante melhoria da sua existencia

" material e cultural.
2. Os sindicatos colaboram e participam, a nfvel dos

organismos do Estado e das empresas, na elaboracao
e controlo do cumprimento dos planos de desenvolvi
mento econ6mico e social, na gestae racional dos
recursos e na direccao da economia.

3. Os sindicatos, sob a orientacao do MPLA-Par
tido do Trabalho e em estreita colaboracao corn os
organismos economicos, organizam e estimulam a emu
la«i'io socialista e colaboram aetivamcntc no fortale
cimento da disciplina do trabalho e da producao.
4. Aos sindicatos compete acordar com as dlreccoes

da empresa, as condicees especiais de trabalho, cele
brando acordos colectivos de trabaIho, e, simultanea
mente, controlar a forma como sao aplicadas e respei
tadas as disposicoes da legislacao laboral e de proteccao
do trabalho,
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1. Nas empresas estatais os trabalhadores exercem
o direito de participacao atraves das respectivas organi
zacces partidaria e sindical, cabendo-Ihes, designada
mente:

a) Colaborar na preparacao do plano para a em
presa, analisando as respectivos projectos
e propondo as alteracoes convenientes;

ARTIOO 10,0

(Particjpa~iodot lnIba'''.dores.035 tmpruasl

1. Sob as condicoes do Poder Revolucionario, os
trabalhadores exercem 0 seu direito de participacao
na direccao da economia, fundamentalmente atraves
dos orgaos democraticos e revolucionarios do Estado
e dos orgjios constituidos para esse efeito nas empre
sas.

2. A participacao dos trabalhadores na direccao das
empresas e materializada atraves das organizacoes par
tidaria e sindical.
3. Alem da forma indirecta prevista no mimero

anterior, 0 direito de participacao nas empresas e
ainda exercido directamente pela respectiva assembleia
de trabalhadores.

ARTlOO 9.·
(Principios gerais)

SEC<;AO n
Do. direito de pllrticipa~o dos trabalh."ldorcsWI direc~o

da cconomia

Lei especial regulara as relacoes entre as sindicatos
e 0 Estado.

ARTIOO 8.0
(R.la~Uesentre o•• iDdie-otto.e 0 Esta40l

2. A rescisao, a qualquer .titulo, do contra to de
trabalho com membros de 6rga05 sindicais nao e per
mitida sem :.t aprovacao da direccao sindical cornpe
rente, identica autorizacao sendo exigida para 0 caso
de transferencia de empresa, ou de local de trabalho.
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b) Controlar, periodicamente, 0 cumprimento do
plano da empresa e apresentar sugestOes
tendentes a melhorar a sua execucao:

c) Propor medidas que contribuam para 0 aumen
to da producao e da produtividade do tra
balho e verificar as condicoes de proteccao
e higiene em que este e prestado;

d) Gerir 0 fundo social da empresa, em colabo
rscrao com 0 director;

e) Apresentar propostas com vista a elevacao do
nivel cultural e educacional e a formacao
profissional dos trabalhadores e dar parecer
sobre as que Ihes forem apresentadas sobre
estas materias:

f) Pronunciar-se sobre os recursos humanos da
empresa e a formacao, avaliacao, reclassi
ficacao e promocao dos trabalhadores:

g) Velar pelo eumprimento da legislacao e dos
aeordos colectivos de trabalbo;

h) Actuar de forma a melhorar a disciplina e a
conseguir 0 aproveitamento integral da jor
nada de trabalho.

2. Nas empresas mistas e privadas os trabalhadores
exercem 0 direito de participacao, atraves da organi
zacao sindical, com vista a defender os seus direitos
e assegurar a producao. Para tanto, as orgaos sindicais
da empresa ou, na sua falta, os orgaos sindicais com
petentes tern, nomeadamente, a direito de:

a) Exercer a sua influencia de modo a conseguir
o aproveitamento integral e 0 desenvol
vimento da capacidade produtiva, bern como
o aumento da producao e da produtividade
do trabalho;

b) Acordar as condicoes de trabalho e decidir da
utilizacao dos fundos socials existentes:

c) Verificar 0 cumprimento da lei e acordos colec
tivos de trabalho;

d) Obter todos os esclarecimentos, inc1uindo a
apresentacao de documentos necessaries ao
controlo da integracao destas empresas nos
objectives da Reconstrucao Nacional.
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1. Nas empresas mistas e privadas cabe a respectiva
assembleia de trabalhadores:

a) Apresentar e analisar propostas de aumento da
producao:

b) Verificar 0 cumprimento das tarefas da pro
. dUyao e 0 estado e myel da organizaeao do
trabalho:

c) Analisar e aprevar os projectos de acordo colec
tivo .de trabalho, e controlar 0 respective
cumprimento.

.ARTIGO 12.0

(Assembleia de trabalhadore$ das _presas misbs e privadaa)

1. Nas empresas estatais cabe a respectiva assem
bleia de trabalhadores:

a) Analisar as projectos de plano da empresa,
velando, em especial, per que este preveja
o plena aproveitamento da capacidade pro
dutiva, a reducao dos custos e a eliminacao
de desperdicios de materiais;

b) Verificar periodicamente 0 grau de realizacao
do plano e 0 nfvel de produtividade e dis
ciplina dos trabalhadores:

c) Analisar e aprovar as projectos de acordo colec
tivo de trabalho, bern como controlar a seu
cumprimento.

2. As propostas e sugestces tendentes' ao aperfei
<;:eamentoe melhor execucflo do plano da empresa,
aprovadas em assembleiasde trabalhadores, devem ser
analisadas pela direccao e, posteriormente, remetidas
aos gabinetes de plano competentes.

3. A direccao da empresa deve prestar it respectiva
assembleia de trabalhadores, informaltoes e esclareci
mentos sobre a forma como 0 plano esta a ser reali
zado e sabre 0 cumprimento do acordo colectivo de
. trabalho,

ARTIGO 11.0

(,\a_bleia de ttabalbado_ BU emt\- ettatW)
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1. 0 contrato de trabalho confere ao trabalhador
urn posto de trabalho, em conformidade com a legisla
<tao vigente e os acordos colectivos de trabalho.

ARTIGO 16.0
(Cootddo do eoRtrato de inballlo)

1. A lei determina os casos em que a relacao juri
dico-laboral se estabelece por nomeacao.

2. 0 trabalhador sera nomeado atraves de urn diplo
ma de provimento, onde conste a indicacao do cargo,
o salario e a data de inicio de funcoes, devendo uma
via do titulo ser entregue ao trabalhador c outra ar
quivada no seu processo individual.

ARTIGO 15.·
CNOlDe~)

A relacao juridico-Iaboral estabelece-se por con
trato de trabalho ou por nomeacao,

A.ttTIGO 14.·
(Foates da ~ ;.rfdiet>-Iaboral)

A relacao juridico-Iaboral tem por contetido os di
reitos e deveres dos trabalhadores e das empresas, esta
belecidos em conformidade com a presente lei e outra
legislacao aplicavel.

CAPITULO ill

R~ J1Il'idicHAIboral
SEcc;AO I

Do estabelecimeotoda rela~() jaridico-mbQl"a)
ARTIGO 13.·

(Co.tddo cia rela~ jaridico~aboral)

2. As deliberaeoes da assembleia de trabalhadores
serao submetidas a direccao da empress, que as apre
ciara, informando 0 6rgao sindical competente das
medidas adoptadas. "

3. A direccao da empresa deve informar a assem
bleia de trabalhadores sobre 0 cumprimento das tarefas
da empresa e do acordo colectivo de trabalho.
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o contrato de trabalho deve conter as seguintes
clausulas:

a) 0 nome completo e a residencia habitual dos
contratantes:

b) 0 tempo de duracao;
c) A especificacao do objecto do contra to;
d) 0 montante, forma e perfodo de pagamento do

salario:
e) As condicoes de prorrogacao, de modificacao

e rescisao do contrato:
f) 0 posto de trabalho a que se destina 0 traba-

lhador, com indicacao do qualificador;
g) As condicoes de proteccao do trabalho:
h) 0 local da execucao do trabalho;
i) 0 1ugar e a data da celebracao do contrato.

(ClHlGla. do colltrato de traballao)

ARTIGO 18.0

1. 0 contrato de trabalho deve ser reduzido a es
erito e ceIebrado em quatro vias, uma das quais sera
obrigatoriamente entregue ao· trabalhador.

2. A falta de forma escrita presume-se imputavel
a empresa e nao afecta a validade do contrato de
trabalho.
3. 0 Ministerio do Trabalho e Seguranca Social ela

borara 0 modelo do contrato individual de trabalho,

ARTIGO·17.0

(Forma do contrato de traballlo)

2. 0 contra to de trabalho obriga 0 trabalhador a
cumprir as tarefas acordadas e a observar a disciplina
Iaborel.
3. 0 contrato de trabaIho obriga a empresa a atri

buir ao trabalhador as tarefas acordadas, a pagar-lhe
um salario segundo 0 seu trabalho, a erial' todas as
condicoes para que possa atingir elevados resultados
eom 0 seu trabalho.
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1. E nulo e de nenhum efeito (> contrato de traba
lho eujo objecto seja contrario aos interesses da econo
mia nacional ou se oponha ao processo revolucionario
angolano.

ARTIGO 22.0
~alidade do eOQtrato de Irabalho)

1. 0 contrato de trabalho por tempo determinado
hao podera ser celebrado por prazo superior .a ires
anos.
2. Considera-se contrato de trabalho por tempo de

terminado aquele em que as tarefas ou actividade que
- constituem 0 seu objeeto sejam de natureza temporaria,
embora nao reduzido a escrito ou sendo omissa a clau
sula sobre a duracao.

ARTIGO 21.0
(Contrato de tr:lbaJ1aopor tempo detcnniudo)

. 1. 0 contrato de trabalho par tempo indeterminado
eo que se celebra por periodo de tempo ilimitado.

2. No contrate pox tempo indeterminado havera um
periodo experimental de 60 dias, salvo se outra coisa
for convencionada par eserito.

3. Se, durante 0 periodo experimental, 0 trabalhador
se nao adaptar nem mostrar capacidade para 0 de
sempenho do posto de trabalho, podera 0 contrato ser
rescindido sem mais formalidades, alem da comuni
cacao por escrito dos motivos da rescisao,

ARTIGO 20.0
(COQtrato de trabalho por '_po in4etenniuado)

1. 0 contrato de trabalho pode ser celebrado por
tempo indeterminado ou por tempo determinado.

2. Na falta de forma escrita ou de clausula sobre
a duracao, 0 contrato presume-se celebrado par tempo
indeterminado, excepto no caso previsto no mimero 2
do artigo 21.°.

ARTIGO 19.0
(DuraPo do COQtraIo de lrabalho)
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1. A empresa podera, transferir 0 trabalhador, por
tempo determinado, dentro ou fora do centro de tra
bafbo, para novo posto de trabalho, .quando em cit-

SEC<;;:AO II

Da modifjca~o da reia~o juridico-Jaboral
ARTIGO 25.0

(Tnml;i'~r@nda tcmpor:itia para no\'O posto de trabalflo)

1. A nulidade do contrato de, trabalho pode ser
declarada a todo 0 tempo pelos orgacs de justica la
boral, oficiosamente ou a pedido de qualquer interes
sado, do Ministerio do Trabalho e Seguranca Social
e dos sindicatos.
2. A anulabilidade so pode ser lnvocada pelas pes

soas em cujo interesse a lei a estabelece e no prazo
de seis meses. I

3. 0 contrato de trabalho declarado nulo ou anu
lado produzira os efeitos de um contra to valido
se chegar a ser executado e durante todo 0 tempo em
que estiver em execucao. I

4., Em tudo 0 que nab seja especialmente re
gulado pela presente lei, aplicar-se-a 0 regime au inva
lidade previste 113 lei civil.

ARTIGO 24.0'
(Regime da iDTa~de)

1. A nulidade parcial do contrato de trabalho nao
determina a invalidade de todo 0 contrato, salvo se ~
parte viciada nao puder suprir-se e nso for possivel,
sem ela, realizar os fins que os contraentes se propu
seram ao celebra-lo.

2. As clausulas feridas de .nulidade consideram-se
supridas pelo regime estabelecido nos preceitos apli
caveis das leis do trabalho. '

(Nollilade parcial ~ ,uprimeato du ebi...oIa.I alllal)
ARTJOO 2).0 - "

2. Sao igualmente nulas as clausulas dos contratos
de, trabalho que contrariem disposicoes imperatives da
lei.

'_
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1. Sempre que dois trabalhadores, de comum acordo
e . autorizados pela empresa, trocarem de posto de
trabalho, celebrar-se-a com cada urn -deles, em anexo
ao respectivo contrato, o conveniente aditamento.: .

ARTIOO 28.0

(Permuta)

Sempre que 0 trabalhador nao revele ou, por qual
quer causa, veja diminuida a capacidade ffsica ou men
tal necessaria ao desempenho das tarefas para que- foi
contratado ou nomeado, podera ser transferido para
outro posto de trabalho da empresa, sem prejufzo do
disposto na Seccao III do Capitulo VI, sobre a ava-'
liac;ao.

ARTIGO 27.0

Oo<:apKidadedo trobalhador)

Sendo ° trabalhador colocado noutro posto de
trabalho de inferior qualificacao e salario, no caso e
nas condicoes do artigo 35.°, mimero 1., recebera, nos
dois primeiros meses, 0 salario anterior e a partir
do terceiro mes 0 salario correspondente ao. novo
posto de trabaIho.

('D2Juferitlcia defiaitiva pant ..ow posto de trabalbo)

ARTIGO 26.°

cunstancias de caracter excepcional seja necessario
evitar a paralisacao da producao ou do service ou um
grave prejuizo para a economia nacional e ainda,
quando seja necessario eliminar as suas consequencias.
2. Sendo 0 trabalhador transferido para urn posto

de trabalho de maior valorizacao, recebera 0 salario
correspondente.
3. Sendo 0 trabalhador transferido para urn posto

de trabalho de menor valcrizacao, reccbera 0 salario
do anterior posto de trabalho, se for pago a tempo,
OU 0 salario medic dos ultimos seis meses, se for pago
por rendimento.
4. 0 trabalhador regressara ao seu posto de trabalho

logo que cessem as razoes da sua transferencia.
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2, Durante 0 periodo referido no mimero anterior
cessam os direitos, deveres e garantias das partes ine
rentes a efectiva prestacao de trabalho, mantendo-se,
no entanto, os deveres de lealdade e respeito rmituos.

3, A suspensao inicia-se, mesmo antes de decorrido
urn roes, logo que se tome certo que 0 impedimento
,era duracao superior aquele prazo.

4. 0 trabalhador conserva 0 direito ao posto de
trabalho, devendo apresentar-se na empresa logo que
o impedimento cesse ou, no caso de service militar,
no prazo maximo de trinta dias.

\ ,

1. A relacso juridico-Iaboral considera-se suspensa
nos cases em que 0 trabalhador esteja temporariamente
impedido de prestar trabalho, por facto que the nao
seja imputavel , e este impedimento se prolongue por
mats de urn mes, nomeadamente:

a) Durante a 'presta~ao do service militar;
b) Durante 0 periodo de requisicao por tim or

ganismo estatal ou pOl' uma organizacao
social para desempenho de cargo de direc
c;ao ou confianca:

c) Durante 0 periodo em que 0 trabalhador se en
contrar provisoriamente privado de Iiber
dade e a disposicao dos 6rgaos [udiciais ou
de instrucao criminal competentes; ..

d) Em virtu de de doenea ou acidente:
e) Durante 0 cumprimento de pena de priva«;ao

de liberdade ate urn ano.

ARTIGO 29,·
.(SuspenAo da.",Ia~o jwidico-Iaboral)

SECCAO m
Da suspensao da rcJa¢io juridico-Iabolal

!

2..No caso do mimero anterior os trabalbadores
receberao '0 salario do posto de trabalho que passarem
a ocupar, mantendo-se inalteradas, salvo estipula~o em
contrario, as restantes clausulas 40 contrato,

I'
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o contra to de trabalho pode cessar por:
a) Mutuo acordo das partes;
b) Rescisao par iniciativa da empresa, com ou

sem aviso previo:

ARTIOO 32.·
(Cansa5 de c~ao do conlrata de lrabalho)

1. A nomeacao pode ser revogada mediante aviso
previo ao trabalhador, com trinta dias de antecedencia.

2. Em caso de exoneracao, devera 0 trabalhador
.ser contratado para outro posto de trabalho da mesma
empresa, de acordo com a sua qualificacao tecnico-pro
fissional e com as suas aptidoes e condicoes parti
culares.

3. Quando, por inexistencia de posto de trabalho
disponivel, for impossivel contra tar 0 trabalhador nos
termos do mimero anterior, a empresa devera participar
o facio ao centro de emprego competente.

4. Nao se aplica o. disposto nos mimeros anteriores
no caso de extincao da relacao juridico-laboral motivada
pela medida disciplinar de demissao.

ARTIGO 31.0
(Exoner3~lio)

A relacao juridico-Iaboral extingue-se pela cessacao
do contrato de trabalho ou por exoneracao,

SEC<;AO IV

Da extin~o da relac;ao juridico-laboral

ARTIGO 30.·
(DIlS3.S cia e:djn~ da r~ jurid;co.laborllf)

5. Tomando-se certo que 0 impedimento e defini
tivo a relacao juridico-laboral extinguir-se-a nos termos
do artigo 39.°.
6; 0 disposto neste artigo nao obsta a extlncao do

contrato por tempo determinado que atinja 0 seu ter
mo durante 0 periodo de suspensao.
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o contrato de trabalho pode cessar pot:
a) Miituo acordo das partes;
b) Rescisao por iniciativa da empresa, com ou

sem a\iso· previo;

ARTIOO 32.·
(Can_ de c:essapiodo contx-atode trabalho)

3. Quando, por inexistencia de posto de trabalho
disponivel, for unpoosiveI contratar 0 trabalhador nos
termos do mimero anterior, a empresa devera participar
o facto ao centro de emprego competente.
4. Nao se aplica 0 disposto nos mimeros anteriores

no caso de extincao da relacao [urfdico-Iaboral motivada
pela medida discipliner de demissao.

1. A nomeacao pode ser revogada mediante aviso
previo ao trabalhador, com trinta dias de antecedencia.

2. Em caso de exoneracao, devera 0 trabalhador
.ser contratado para outro posto de trabalho da mesma
empresa, de acordo com a sua qualificacao tecnico-pro
fissional e com as suas aptid6es e condicoes parti
culates.

ARTIGO 31.·
(Exonen~o)

A relacao juridico-laboral extingue-se pela cessacso
do contra to de trabalho ou por exoneracao,

ARnoo 3~.•
(CaUS3S da extinp'!o da r~ juridieo-laboral)

SEC<;J.O IV
Da ~o da rela~o joridico-laboraI

5. Tomando-se certo que 0 impedimento e defini
tivo a relacao jurfdico-laboral extinguir-se-a nos termos
do artigo 39.°.
6; 0 disposto neste artigo nao obsta a extinvao do

contrato - por tempo determinado que atinja 0 seu ter
mo durante 0 periodo de suspensao.
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-_1. A ernpresa podera rescindir 0 contrato de tra
balho com aviso previo quando se verifique a extincao
do posto de trabalho em virtude de medidas tecnicas
e organizativas, apenas no caso de nao existir na em
presa outre posto, ainda que de mcnor quallficacao
e salario, em que 0 trabalhador possa e aceite ser
colocado.

2. A comunicacao do aviso previo especificara as
razoes que detenninam a rescisao. .
3. A rescisao do contrato de trabalho no caso pre

visto no mimero 1., nso pode concretizar-se sem 0 pa
recer previo e favoravel do orgao sindical da empresa
ou, quando este nao exista, do 6rgao sindical compe
tente,

ARTIGO 35,0
(Condi~;)es da re$C.I.~oCOm aviso pre'rio)

1. A empresa pode rescindir 0 contrato de trabalho
com aviso previo, comunicando-o por escrito ao tra
balhador, no caso e nas condicoes do artigo seguinte.
2. 0 prazo de aviso previo e no minimo de trinta

dias, sendo possrvel estabelecer no contrato de trabalho
prazos ate tres meses.

ARTIGO 34,.
(Rcscislo por inicl.ati.... .ds empress com aviso prerio)

,
\

1. A .empresa e 0 trabalhador podem a qualquer
memento fazer cessar 0 contrato de trabalho, seja
qual for a duracao deste, pon mtituo acordo. "
2. 0 acordo revogatorio deve constar semprede do

cumento escrito, assinado por ambas as part.es, em
duplicado, ficando cada parte com urn exemplar.

3. Sao aplicaveis a este acordo todas as disposicoes
legais sobre a valida de do contra to de trabalho.

ARTIGO 33."
(CessaS'ilo por m6tuo acordo)

Rescisao por iniciativa do trabalhador, com ou
sem aviso, previo:

Caducidade.
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1.0 trabalhador pode rescindir 0 contrato de tra
balho sem aviso previo sempre que a empresa viole
gravemente direitos e garantias estabelecidos por lei,
acordo colectivo ou contrato, em especial nos casos
seguintes:

0) Lesao de interesses patrimoniais do trabalha
dor, nomeadamente a falta de pagamento
do salario;

b) Ofensa a sua honra au dignidade;
c) Recusa repetida a cumprir as normas de pro

teccao e higiene no trabalho.

2. 0 trabalhador nao podera exercer 0 direito pre
visto no numero anterior .sem previa comunicacao ao
6rgao sindical competente.

ARTIGO 38.·
(Ruc1s5o poe iDiciativa de trabaIIoador &ella an... pre\io)

o trabalhador pode reseindir 0 contrato de trabalho,
por tempo indeterminado, com aviso previo, devendo
comunica-lo por escrito a empresa no prazo fixado
pelo mimero 2., do artigo 34.°.

ARTIGO 37.·
(RCllC:~ por iAlci.ativa do trabal1lador com a'rilO prmo)

1. A ernpresa sO podera rescindir 0 contrato sem
aviso previo no caso de grave violacao da disciplina
labora1, verificada nos termos previstos na Seccao III
do Capitulo IV.

2'. A comunicacao sera feita par escrito contendo
especificadamente os factos que motivaram a rescisao.

ARTIGO 36.·
(Rescisilo por iakialjya cia eJDPresa sem aviJo prtvio)

4. A empresa devera, quando da rescisao do con
trato nos termos dos numeros anteriores, dar conhe
cimento do facto ao centro de emprego competente,
que dara prioridade it colocacao do trabalhador.
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, ,

1. Ocorrendo a cessacao do contrato de trabalho
nos termos e pelos motivos previstos nos artigos 34.0
e 35.°, 0 trabalhador tern direito a receber as indemni
zayoes dos numeros seguintes.
2. Sendo 0 contrato por tempo indeterrninado 0 tra

balhador, caso permaneca desempregado nesse perfodo,
recebera respectivamente 100%, 75% e 50% do seu
salario no primeiro, segundo e terceiro meses contados
da data da rescisao,

3. Sendo 0 contrato por tempo determinado e ocor
rendo a rescisao' dentro dos 3 meses anteriores ao ter
mo ajustado, 0 trabalhador, caso permane9a desem
pregado nesse periodo, recebera a totalidade dos sala
rios que receberia se 0 contrato durasse ate ac seu
termo.

4. Sendo 0 contrato por tempo determinado e ocor
rendo a rescisao mais de 3 meses antes' do termo ajus
tado,o trabalhador, caso permaneca desempregado nes-

ARTIGO 40.·
(lndeUlni:<a~ao nos cases de rcselsae pOl" iDicialiva da ewpresa

com aviso preno)

1. 0 contrato de trabalho caduca nos casos previs
tos na lei, nomeadamente:

a) Expirando 0 prazo por que foi estabelecido:
b) Em virtude de condenacao do trabalhador, por

I sentence transitada em julgado, a pena de
privacao de liberdade superior a urn ano:

c) Pela incapacidade para 0 trabalho total e defi-
nitiva do trabalhador, .

d) Com 0 encerramento definitivo da empresa;
e) Com a reforma do trabalhador,
f) Com a morte do trabalhador.

2. No casu da alinea d) do ntimero anterior, 0 tra
balhador tern direito as indemnizacoes previstas no
artigo seguinte.

AR'flGO 39.·
(Caiiuddade)
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Todos os candidatos a emprego, maiores de 18 anos,
deverao proceder a sua inscricao no centro de emprego
da area da sua residenoia,

(O~ dOl trabalhadores)

ARTIGO 44.0

As empresas sao obrigadas, salvo-nos casas previstos
na lei, a comunicar ao centro de emprego competente
as suas necessidades de forca de trabalho, bern como
o estabelecimento ou extincao de toda e qualquer rela
<;ao jurfdico-laboral.

ARTIGO 43.0
(o~. das empresa,)

SED;AO V
.Do emprego

o trabalhador podera recorrer au reclamar da res
cisao, com ou sem aviso previo, do contra to de tra
balho, para 0 oigao de justica 1aboral competente,
no praza de 15 dias, contados da data da recepcao
da respectiva comunicacao.

ARTIGO 42.·
(Reclama~o cia re5cisao com OU sem aviso previo)

1. Aos membros de qualquer orgiio sindieal e asse
gurada a proteccao prevista no artigo 7.°.

2. A rescisao, par qualquer forma, do contrato de
trabalho dos antigos combatentes e dos combaten
tes diminuidos ffsicos necessita de previa aprovacao
da estrutura provincial do Ministerio do Trabalho e
Seguranca Social.
3. Nos casos do numero anterior, tratando-se de

resclsao com aviso previo e de dois meses no minimo
() prazo a observar pel a empresa.

do COlltrato de trabalho)
(Casos especlaiJ de protettio COIltr2 a ~

ARTIGO 41.0

se periodo, recebera, respectivamente 100% -e 75%
do seu salario no primeiro e segundo meses e 50%

". nos tres meses seguintes.
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1. Cabe, em geral, a empresa organizar .0 trabalho
de maneira a contribuir de modo positivo para 0 de
senvolvimento economico e social planificado do Pais,
velando pelo aumento pregressivo da producao e da
produtividade, e das condicoes de trabalho, bern como
pela elevacao do nfvel material, tecnico e cultural dos
trabalhadores.

2. Cabe, em especial, a empresa:
a) Organizar 0 trabalho de acordo com 0 nivel

de desenvolvimento alcancado e as carac-

ARTIGO 47.•
(A lribllif6es da empresa)

(CoUlpelbtla da direc:~ da emprua)

1. As atribuicoes da empresa em materia de orga
niz3{:ao do trabalho sao exercidas pela sua direccao
de harmonia com as disposicoes legais e 0 respectivo
estatuto.

2. Para a realizacao das atribuicoes da empresa, a
direccao dispoe do poder de:

a) Dirigir a actividade dos trabalhadores, atraves
de instrucoes e ordens de cumprimento obri
gatorio;

b) Elaborar e pOr em vigor regulamentos de tra
balho e outros regulamentos internos.

CAPITULO IV
Organizaedo do Trabalho, Direitos e Deveres

dos TrabaJhadores e Dlscipliua Laboral

SEC(:AO I
Da organjza~o do trabalbo

AR11GO 46.0

Legisl.a<;aocomplementar regulara a materia prevista
neste capitulo.

ssccxo VI

Legisla~o complemental'
ARTlGO 45.0

(Lcgilla~aorompleme.b.r~
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1. Com vista a organizacao do trabalho e a conso
lidacao da disciplina laboral, as empresas estatais e
mistas deverao elaborar regulamentos internos de tra
balho, de acordo com as disposicoes legais.

2. 0 regulamento de trabalho determinara, de acordo .
com as condicoes concretas da empresa, as direitos e
deveres dos dirigentes e responsaveis da empresa, bem
como dos restantes trabalhadores, no que se refere a
uma boa organizacao do trabalho e a manutencao da
disciplina.

ARTIGO 43.0

teristicas do processo tecnologico, com 0
objectivo de aproveitar com efioiencia a
capacidade produtiva da empresa, bern como
as aptidoes e conhecimentos dos trabalha
dores;

b) Definir e determiner claramente as tarefas dos
trabalhadores, bern como esclarece-los e for
neccr-lhes as necessarias instrucoes:

c) Tomar as medidas adequadas para que 0 tra
balho seja prestado nas melhores condicoes,
designadamente de proteccao e higiene, de
acordo com a.legislacao vigente e os acordos
colectivos:

t!} Elaborar e introduzir, conjuntamente com os
trabalhadores, normas de trabalho e outros
indicadores para avaliar 0 rendimento do
trabalho, de acordo com a legislacao vigen
te e os acordos colectivos de trabalho;

. e) Elaborar pianos de formacao profissional e
adoptar as medidas necessarias a sua exe
cucao;

f) Recolher e considerar as criticas, sugestOes e
propostas dos trabalhadores relativas a or
ganizacao do trabalho;

g) Adoptar as medidas necessarias para assegurar
a disciplina na empresa.

I
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Todos as trabalhadores tern direitc:
a) A manterem 0 posto de trabalho enquarito

exista, nao podendo 0 respectivo contrato
ser alterado OU rescindido senao pelas cau
sas e segundo 0 procedimento estabelecido
na lei;

b) A receberem com pontualidade 0 salario cor
respondente ao seu posto de t'trabalho;

c) A serem tratados com respeito, amizade e con
sideracao ta~!to,pela direccfio como pelos
restantes trabalhadores' da empresa,

ARTIGO 51.·
a>ireitos aos trabalhadOfts)

SEa;AO IT
Dos direitos e deveres dos trabalhadores

Os regulamcntos de trabalho referidos nos artigcs
anteriores, deverao ser publicados, de forma a que os
trabalhadores POSS3111 ter conhecimento adequado do
seu contetido.

ARnGO 50.·
(Publicidadedos regullimento's)

namento.

(Regulamento de trabalho DOS ol'ganismos do Estado)

Os organismos da administracao do Estado ela
borarao, com a .participacao do sindicato competente,
os regulamentos de trabalho necessaries ao seu funcio-

ARTIGO 49.·

3. 0 regulamento de trabalho devers ser elaborado
pela direccao da empresa com a participacao dos traba
lhadores e orgao sindical competente.
4. As empresas privadas poderao ser obrigadas,

quando a sua importancia o justifique, a elaborar re
gulamentos de trabalho, nos termos dos mimeros 2. e
3. deste artigo,

5. Cabe ao Ministerio do Trabalho e Seguranca S0-
cial estabeiecer orientacoes para a elaboracao dos regu
lamentos de trabalho para as empresas estatais, mistas
e privadas.

· ,

ARQUIV
O L

. L
ARA



34

1. Os trabalhadores que obtenham resultados de
trabalho considerados excepcionais e excelentes e obser
vem de maneira exemplar a disciplina lab oral serao
distinguidos com ordens e medalhas honorificas, que
deverao ser distribuidas em datas significativas.

2. As empresas que se tenham destacado no cum
primento do Plano Nacional e na emulacao socialista
serao distinguidas com a entrega de bandeiras hono
rificas.

3. Compete aos sindicatos atribuir aos trabalhado
res e as empresas, que se distinguirem na execucao
dos pIanos de emulacao socialista, os estimulos morals
e materiais previstos nos respectivos regulamentos.

4. Os premios ou outros estfmulos materiais conce
didos aos trabalhadores nos termos do numero ante
rior serao suportados pelo fundo social das empresas.

ARTIGO S2.O
([)istia~)

d) A nao serem obrigados a prestar trabalho ex
traordinario, senao quando necessidades im
periosas da ProdU930 ou service 0 deter
minarem;

e) A higiene e seguranca no trabalho:
/) A disporem de condicoes propicias ao aumen

to do rendimento do seu trabalho;
g) A formacao profissional, it capacitacao tecnica

e a elevacao do seu myel social, cultural
e de instrucao geral;

h) A serem indemnizados em caso de acidente
de trabalho ou doenca profissional e, de
uma maneira geral, a seguranca social;

i) Ao descanso de harmonia com as normas re
guladoras dos periodos diario e semanal de
trabalho e das ferias anuais;

j) A todos os demais beneficios decorrentes do
respectivo contrato, dos acordos colectivos
de trabalho, dos regulamentos da empresa,
da presente lei e das restantes disposicoes
legais aplicaveis.
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ARTlOO 54.0
(COate6clo d. dUclpu.a !aboral)

A disciplina laboral constitui uma base decisiva para
f1 organizacao do trabalho e 0 bom funcionamento

SECCAO III

De disciplina !aboral

1. Os trabalhadores estao obrigados a cumprir escru
pulosamente os devcres laborais determinados na pre
sente lei e em outras disposicoes legais, bem como nos
reguJamentos de trabalho das empresas.

2. Os trabalhadores tern, em especial, os seguintes
deveres:

a) Prestar 0 trabalho segundo a quantidade e qua
lidade requeridas, aproveitando plenamente
o tempo de trabalho e a capacidade produ
tiva da empresa;

b) Comparecer assldua e pontualmente ao traba
ilio;

c) Proteger os bens da empresa e os resultados
cia producao contra qualquer danificacao,
destruicao ou perda;

d) Cumprir escrupulosamente as regras sobre pro
teccao e higiene no trabalho e prevencao
de incendios:

e) Manter relacoes de camaradagem, entreajuda
e rcspeito miituo com todos os trabalhado
res;

I) Cumprir e executar as ordens e instrucoes dos
dirigentes e dos responsaveis da empresa; .

g) Guardar sigilo profissional e os segredos da
producao ou do service.

5. As distincoes atribuidas aos trabalhadores serao
registadas no respective processo individual.

6. Os trabalhadores que tenham side distinguidos
deverao tel' preferencia na frequencia de cursos de
formay8o profissional.

ARTlOO S3.0
(Devene doe cnbalhado_>
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2. Constitui, nomeadamente, infraccao disciplinar:

a) 0 nao cumprimento do horario de trabalho;
b) A falta de comparencia ao trabalho, -sem jus

tificacao valida;
c) A ausencia do centro ou do posto de traba

lho, durante as horas de service, sem auto
rizaciio do superior hierarquico:

d) A falta de respeito para com os superiores
hierarquicos ou de estes para com os seus .
subordinados e para com as companheiros
de trabalho ou terceiros;

e) A diminuicao repetida e injustificada do rendi
mento normal do trabalho determinado pe
las normas tecnicas e iecno16gicas do posto
de trabalho;

f) A injuria, a ameaca ou ofensa corporal aos
superiores hierarquicos ou destes aos seus
subordinados, aos companheiros de trabalho
ou a terceiros; .....

g) A desobediencia as ordens e instrucoes dos
. superiores hierarquicos:

1. Considera-se infraccao disciplinar 0 comporta
mento do trabalhador que culposamente viole os seus
deveres de trabalho.

ARTIOO 56.·
(lnfra~o discipUnar)

Compete a direccao da empresa aplicar medidas
disciplinares- aos trabalhadores que culposamente in
fringirem os seus deveres.

ARTIGO 55.·
(Poder disciplinarJ

da empresa e expressa-se pela actuacao consciente -dos
trabalhadores na observancia e no cumprimento dos
seus deveres de trabalho e no desenvolvimento de rela
¢es de cooperacao e camaradagem, de ajuda e respeito
mutuo; sob as condicoes do poder democratico e po
pular.
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1. A infraccao disciplinar considera-se grave sem
pre que a sua pratica seja repetida, ocasione prejuizos
series ou, por qualquer outra forma, ponha em risco
a subsistencia da relacao juridico-laboral,

2. Constitui, nomeadainente, infrac<;ao discipliner
grave:

a) 0 incumprimento do horario de trabalho ou a
ausencia nao autorizada da empresa no
periodo de trabalho, mais de cinco vezes
por mes:

b) A Ialta injustificada ao trabalho pot mais de
dois dias em cada mes;

c) A desobediencia repetida a ordens ou instru
~es dos superiores hierarqulcos:

cl) A quebra do sigilo profissional ou do segredo
da producao e dos services, em caso de pre
juizos graves para a empresa ou para os-
interesses gerais do Estado; .

e) A danificacao dos bens da empress que oca
sione a reduc;ao ou interrupcso do processo
produtivo ou prejuizo grave para a empress:

ARTIOO 5.1.0
(Jnrr:l~6es diSCipllD_ graves)

hJ A quebra do sigilo profissional e dos segredos
da producao e dos services a que 0 traba
Ihador esteja obrigado por lei ou· regula
mento da empresa;

i) A destruicao, danificacao ou deterioracao dos
bens da empresa:

j) 0 desvio e 0 usc, nao autorizado de bens da
empresa:

k) 0 naD cumprimento das normas e regulamen
tos da empresa:

l) 0 liberalismo e a negligencia que demonstrem .
falta de interesse pelo trabalho e pelo cum
primento dos seus deveres, quer desses fac
tos tenha resultado ou nao prejufzo para
os services ou para terceiros.
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ARTIGO 58.·
()fedida$ disdplbwu)

1. Em caso de infraccao disciplinar, aplicar-se-ao
as seguintes mcdidas disciplinares:

a) Admoestacao privada DaO registada;
b) Admoestacao privada registada;
c) Admoestacao perante a assembleia de traba

lhadores;
d) Transferencia temporaria dentro do mesmo

centro de trabalho para outro posto imedia
tamente inferior, se 0 houver, com 0 salario
do novo posto, ate tres meses. Nao existindo
esse posto, para qualquer outro com a sa
lario correspondente;

e) Transferencia temporaria, dentro do mesmo au
para outro centro de trabalho para a posto
de trabalho imediatamente inferior se 0
houver OU, nao existindo, para qualquer
outro, de tres a seis meses com 0 salario
correspondente;

f) Despedimento sem aviso previo,
2· Sendo a transferencia temporaria susceptfvel de

causar prejuizos graves a empresa, as medidas discipli
nares impostas ao abrigo das alineas d) e e) do pre
sente artigo, poderao ser substituidas por multa nunca
superior it diferenca entre a salario do posto de tra
balho do trabalhador sancionado e 0 equivalente ao
posto de trabalho imediatamente inferior, pelo tempo
que durar a medida de transferencia aplicada. '

f) A embriagues ou 0 estado de drogado, e 0 con
sumo ou posse de droga no posto de tra
balho ou na empresa:

g) 0 furto, 0 roubo, 0 abuso de confianca, a bur-
• la e outras fraudes praticadas na empresa

ou durante a realizacao do trabalho;
h) 0 suborno, activo e passive, e a corrupcao:
i) A negligencia indesculpavel que mostre falta

de zelo pelo service desde que deste facto
resultem prejufzos para 0 service ou para
terceiros.
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ARnGO 60.·
<Pr-o«dimeaCo d~Ibt ...)

1. A aplicacao de qualquer medida disciplinar, sal
vo a de admoestacao privada nao registada. dependera
da previa instauracao de processo disciplinar que deve
ra ser escrito,

1. Na determinacao das medidas disciplinares deve
rao ser consideradas e ponderadas todas as circuns
tancias em que a infraccao foi cometida. Para alem
da gravidade da infraccao disciplinar e da sua repe
tis:ao, deverao ser considcrados, em especial, 0 grau
de culpa, a situacao economics e a reputacao do traba
lhador c a influencia educativa que tenha side exercida
sabre cleo
2. A medida disciplinar de despedimento s6 deve

ser apJicada quando, perante as circunstancias do caso
concreto, se mostrar impossivel manter a relacso de
trabalho.

ARTIGO ~9.o
(Grad~ lb.... dld3. diwpHoaru)

3. Nao havendo na empresa nenhum posto de
categoria inferior ao do trabalhador sancionado, as
medidas disciplinares das allneas d) e e) do mesmo
artigo serao substituidas por multa nunca superior a
20 por cento do respectivo salario, a estabelecer nos
Iimites de tempo fixados nas citadas alineas,

4. Em caso de infraccao disciplinar grave serao
aplicadas as medidas disciplinares referidas nas ali
neas e) e f) do n," 1.
5. A infraccao disciplinar considerada grave pode

ra, todavia, de harmonia com 0 grau de culpa do in
fractor, os resultados da violacao e as circunstancias
em que esta ocorreu, aplicar-se a titulo excepcional
qualquer outra medida disciplinar prevista neste artigo.

6. Todas as rnedidas disciplinares aplicadas, excepto
a referida na alinea a) do n,? 1. serao registadas no
processo individual do trabalhador.

7. As medidas disciplinares das alineas d), e) e f)
serfio puhlicadas na empresa.
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1. 0 processo diseiplinar devera ser instaurado no
prazo de 15 dias a contar da data em que a direccao
da empresa teve conhecimento seguro da infraccao e
concluido no maximo de dois meses,

2. A infraccao disciplinar prescrevera no prazo de'
urn ana a con tar da data em que teve lugar.
3. Aplicar-se-ao os prazos de prescricao da lei penal,

quando a infraccao disciplinar constituir crime e s6
com a sentence transitada em julgado for possivel obter
o conhecimento de que 0 arguido a praticou.

ARTIGO 61.0

,.2.: Ao trabalhador arguido sera obrigatoriamente
dada a possibilidade de se fazer ouvir e de se< pro-

...., nunciar sobre os faetos que the sejam atribuidos, asse
gurando-se-lhe os meios e 0 tempo razoavelmente ne
cessario a apresentacao da sua defesa.

3. A empresa devers proceder as diligencias neces
sarias. ao apuramento da verdade, podendo os traba
lhadores da cmpresa ser chamados a participar rio
esclarecimento dos factos e na apreciacao das circuns
tancias relativas a pessoa do arguido.

4. A empresa, sempre que haja razoes que 0 justi
fiquem, podera suspender preventivamente 0 .traba
lhador, pelo prazo de duracao do processo disciplinar,
sem prejuizo do pagamento pontual do respective sa
lario .
. 5. A instauracao do procedimento disciplinar devera
ser comunicada ao orga.o sindical eompetente, ao qual,
conclufdo 0 processo, devera obrigatoriamente ser
solicitado parccer, que sera dado no prazo de 5 dias.

6. 0 processo disciplinar devera decorrer por
forma a que 0 infractor adquira consciencia da sua
culpa e da gravidade da falta cometida e a produzir
efeito educative sobre ele e os restantes trabalhadores,
criando em todos a ideia da necessidade da obser
vancia e do respeito da disciplina laboral.

ARQUIV
O L

. L
ARA



41

1. 0 trabalhador punido considerar-se-a reabilitado
se nao tiver cometido novas infraccoes:

(I) No prazo de um ana a seguir a aplicacao da
medida disciplinar, se esta· for algurna das

ARTIGO 65."
(Jleabilita~)

I. As medidas disciplinares previstas na presente
lei aplicar-se-ao scm prejufzo da responsabilidade penal
do trabalhador, quando a violacao da disciplina laboral
constituir simultaneamente acto criminal mente punive1.

2. Se, todavia, for absolvido por sentence do tribu
nal. 0 trabalhador tern 0 direito- de requerer a revisao
da decisao que 0 puniu disciplinarmente peIo mesmo
facto. ao 6rgao de justica laboral competente.

3. Se for concedida a revisao e alterada ou anulada
a punicao devera 0 trabalhador ser indemnizado em
conformidade com as prejuizos que sofreu.

(lndependeacla ok :,,:~ penn
ARTIGO 64.°

1. 0 trabalhador tem 0 direito de interpol' recurso
das medidas disciplinares que The forem aplicadas,
para 0 orgao de justica 1aboral competente, excepto
no caso de admoestacao privada nao registada.
2. 0 prazo de interposicao do recurso e de 15 dias,

contados a partir da data em que a trabalhador tome
conhecimento par escrito da medida disciplinar apli
cada.

I
I. A nulidade ou a inexistencia do processo discipll-

nar, quando obrigat6rio, determinam a nulidade abso
lura e insuprfvel da medida disciplinar aplicada.

2. A Ialta de audiencia do arguido, salvo quando
esta for impossfvel, 0 nao cumprimento do prazo deter
minado para 0 infcio do processo disciplinar e do
disposto no n," 5 do artigo 60.<>, detenninam a nulidade
do, processo disciplinar.

ARTIGO 63.·
tRecurso das medidas disciplinar...,)

(NIlUdndedo procedimento di.sdpUur)
ARTI(JO 62.·
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ARTIOO 68.·
(Respo.sabi!idade por daDo. causado. t'obratariaaaeaCe)

1. 0 trabalhador que, voluntariamente, causar danos
em bens da empresa, respondera POt eles na sua tots
lidade, sem prejufzo da responsabilidade criminal que
no caso couber,

1. 0 trabalhador que, por infraccao dos seus deve
res de trabalho, danificar ou destruir instalacoes, ma
quinas, equipamentos, ferramentas, ou outros meios
de trabalho ou de producao au, por qualquer outra
forma, culposamente causal danos materiais a empresa
constitui-se na obrigacao de a indernnizar pelos pre
jufzos que causar.

2. A indemnizacao sera constituida, em principia,
por uma prestacao em dinheiro, sem prejufzo, todavia,
da possibilidade de 0 trabalhador responsavel proceder
ele proprio a reparacao au ao conserto total ou par
cial.

ARTIGO 67.~
(Contddo da respon!l3bitidade material)

SEC(;AO IV

Da responsabilidade material

Os trabalhadores providos par nomeacao ficarn sri
jeitos a regime disciplinar proprio.

ARTIOO 66.·
<R~ discipliruu- do, Irabnlhadore, nomeados)

? Em casas excepcionais, as direccoes de empresa
e as orgaos sindicais de comum acordo poderao soli
citar ao 6rgao de justica laboral a reabilitacao do
trabalhador, antes de expirados os prazos constantes
do mimero anterior.

previstas nas alineas b), c) e d) do 1).0 1·
do artigo 58.0 da presente lei;

b) No prazo de dois anos ap6s a aplicacao da me
dida discipliner, se esta for a prevista na
alinea e) do mesmo artigo.
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s. No caso do mimero anterior, presumem-se iguais
as culpas dos trabalhadores responsaveis. '

4. Sendo 0 dano involuntario cometido por varies
trabalhadores, cada urn deles responders pelo prejufzo
causado, em conformidade com 0 modo e a extensao
da sua participacao e 0 grau de culpa, nao podendo
a empresa reclamar a totalidade da indemnizacao a
urn 56.

3. 0 prejuizo sera, todavia, reparado na totalidade:

a) Se 0 dano for ocasionado pela perda de ferra
mentas, equipamentos ou utensflios recebi
dos peJo trabalhador para seu usa exclusi
vo, assim como do dinheiro, bens ou valores
par que seja responsavel por causa das
funcoes que desempenha:

b) No caso de danos causados por trabalhador
drogado au em estado de embriagues;

c) Em caso de acidente de transite, provocado par
excesso de velocidade, manobras perigosas
ou, de uma maneira geral, culpa grave do
condutor.

1. 0 trabalhador que, involuntariamente, danificar
ou destruir bens da empress ou lhes causar danos
materials, 56 responders pela indemnizacao do prejui
zo directo que a empresa vier a sofrer.

2. A 'indemniz8cyaoreferida no mimero anterior naO
podera 'ultrapassar 0 montante do salario mensal do
trabalhador responsavel.

ARTIOO 69.0

alupolU8bllida4e pOr ......0. cauSlldos iayol•• tariamcnte)

2. Se o dano for cometido por varies trabalhadores,
a sua responsabilidade e solidaria, podendo a empresa
reclamar 0 total da indemnizacao de um s6 ou exigi-Ia
de todos e de cada um, na proporcao que for deter
minada.
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1. A empresa podera renunciar it indemnizaeao de
vida por dan os materials involuntarios, quando 0 com
portamento anterior do responsavel, as circunstancias
em que os factos ocorreram e, em especial, a pequena
cxtensao e consequencias dos danos 0 justificarem.

2. Podera ainda a empresa renunciar ao pagamento
do que Ialtar para integral Iiquidacao da divida, sempre
que, estando jii paga uma parte substancial, 0 traba
lhador se destacar pela sua conduta exemplar, do ponto
de vista da disciplina laboral e da moral socialista
e de garantias de cumprimento, no futuro, dos seus
deveres de trabalho,

3. A remincia e as razoes dela. deverao ser comu
nicadas por escrito ao trabalhador,

ARTIGO 71.·

(RuUaeia a indemniza~o)

I. A indemnizacao devera ser reclamada junto do
argao de justica laboral competente e prescreve no
prazo de dois anos, contados da data da ocorrencia.

2. Sempre que 0 dano seja superior a Kz 25.000.00,
a competencia para conhecer da responsabilidade defe
re-se aos tribunais, de harmonia com as regras da res
ponsabilidads civil e do processo comum, salvo se 0
trabalhador declarer, por escrito, que prefere que 0
caso seja decidido pelos orgaos de justica .laboral.
3. Se os actos, que estao na origem do dano, cons

tituirem crimee for instaurado procedimento criminal
o -pedido de indemnizacao devera ser deduzido no
respective processo, nos termos da lei em vigor.
4. Havendo acordo entre 0 trabalhador responsavel

e a empresa sobre 0 montante da -Indemnizacao ou
acerca da modalidade de reparacao do dano, deve esse/
acordo ser reduzido a escrito e submetido a homolo
gacao do 6rgao de justica laboral da empresa.

......
(B.edama~ da iJa~ por respoa<abilidade malBial)

ARTIGO 70.·
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1. Os acordos colectivos de trabalho sao celebrados
anualmcnte, entre a direccao da empresa e 0 orgao
sindical competente, reduzidos a escrito e assinados
por ambas as partes.

2. A aprovscao pela assembleia de trabalhadores e
a assinatura das partes sao requisitos indispensaveis
para que 0 acordo colectivo possa entrar em vigor.

ARTIOO 74.
(FormaUd.des cb celebJ'3cio)

A U.N.T.A., atraves dos sindicatos nacicnais, e os
orgaos competentes do governo estabelecerao previa
mente, para eada sector da actividade, os principios e
bases gerais a que devera obedecer a celebracao dos
acordos coleetivos de trabalbo, bem como os niveis a
que poderao set celebrados.

ARTIOO 73.·
(BalK. cerab dOl acordol col.clivos)

1. Acordo colectivo de trabalho e 0 acordo cele
brado entre a direccao da empresa e 0 organismo sin
dical competentc, com vista a regular e consolidar a
relacao laboral, estabelecida entre a empresa e os tra
balhadores, e a obter 0 cumprimento dos direitos e
devercs de ambas as partes.
2. No aeordo eolectivo as partes assumem, em espe

cial, 0 compromisso de dar execucao aos planos eeo
nomicos tracados e de se empenhar no aumento da
producao e da produtividade, no desenvolvimento do
Pais e no melhoramento das condicoes de vida; mate
rials e culturais dos trabalhadores.

ARTIOO 72.·
(Cooce.ito)

SBa;AO I
Disposi~es gerais

CAPLTULO V

Acordo CoIectivo de Trabalho
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ARTIOO 78.0
(CoDteDdo)

1. Os acordos colectivos de trabalho regulam, em
geral, os direitos e os deveres dos trsbalhadores e da .
direccao da empresa e estabelecem as obrigacoes de
uns e outros em relacao ao plano de producao ou
services, bern como as medidas necessaries ao seu efee
tivo cumprimento.

SECCAO II
Do conteiJdo dos aeordos eoleetivos

ARTIOO 77.·
(R"gulameDt~o)

o Ministerio do Trabalho e Seguranca Social, em
colaboracao com a U N. T. A., tracara orientacoes
e directrizes gerais relativas a celebracao, ao conteiido
e a forma dos acordos colectivos de trabalho, tendo
em conta as diferencas existentes entre as empresas
estatais, mistas e privadas.

Os efeitos dos acordos colectivos de trabalho, uma
vez celebrados, serao extensivos a todos os trabalha
dores da cmpresa.

ARTIOO 76.·
<ExtaasIo do. &co.do. coleetives)

1. Os acordos colectivos de trabalho indicarao a
data da sua entrada em vigor e tempo de duracao,
bern como a forma e prazo de demincia, modificacao
e revisao,

2. Os acordos colectivos de trabalho deverao set
celebrados, pelo menos, dois meses antes da data mar
cada para a sua entrada em vigor.

3. A direccao da empresa e os representantes sin
dicais devem assegurar e organizar a participacao dos
trabalhadores na elaboracao dos acordos colectivos de
trabalho, bern como promover a maxima divulgacao
do respective texto.

ARTIOO 75.·
(V"1ge..eia e allel'~O")
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2. Os acordos colectlvos de trabalho deverao, /em ,
principio e sem prejufzo do que em cada case deter
minarem as condicoes especfficas de cada ramo ou
sector de actividade, prever e regular, em especial:

a) 0 compromisso de cumprir 0 plano de tra
balho mensal, semanal e diario, de acordo
com a qualidade e quantidade requeridas
para eada posto de trabalho e segundo as
possibilidades e as condicoes da empresa;

b) 0 horario de trabalho, os periodos diaries e
semanal de descanso e a forma de organi
zas:ao e prestacao do trabalho noctumo e
por turnos, de harmonia com 0 que for
estabelecido par lei;

c) As condicoes gerais de remuneracao, em rela-
9ao as formas e sistemas de pagamento
aplicaveis it actividade realizada dentro de
cada ramo ou sector;

d) Os aumentos nas tarifas da escala, quando jus
tificados por s~tua~6es excepcionais, nomea
damente as caractensricas geograficas, °
clima e outras condicoes, desfavoraveis ao
trabalho e it vida, sempre que os aumentos
nao sejam proibidos por lei; ,

e) 0 plano, os programas e as iniciativas que
digam respeito ao gozo das ferias dos tra
balhadores da empresa;

f) 0 plano' de formacao profissional;
g) A relacao dos postos de trabalho da empresa

a preencher por nomea<;ao;
It) As medidas a. tomar sobre proteccao e hi

giene no trabalho;
i) As formas de assegurar e controlar a disciplina

no trabalhe;
i) A organizacao do trabalho, de forma a evitar

perdas de tempo, 0 desperdicio de mate
rials, a danificecac e 0 desgaste desneces
sarios dos -instrumentos de trabalho;

k) 0 compromisso de emulacao aocialista.
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Forma~o Profissional, Prom~ao e Avalia~iio
SEa;AO I

Da fonna~o profisslonal '
ARTIGO 82,Q
(Princ.ipjos)

1. Deverao ser criados sistemas eficientes de for
ma980 profissional inspirados na ideologia do proleta
riado que contribuam para 0 reforco de Direccao da

CAPITULO VI

1. 0 controlo do cumprimento dos acordos colecti- ~
vos de trabalho e efectuado pela assembleia de traba
lhadores, -que reunira periodicamente para' esse fim.
2. A direccao da empresa prestara contas do cum

primento das obrigacoes que lhe sao impostas pelo
acordo colectivo de trabalho, sempre que 0 orga.o
sindical competente lho solicite.

ARTIGO 81.0
(Co'otroiodo cwnp~imentodo! aeordoseoleetives)

o regime e as formalidades da modiflcacao dos
acordos .colectivos de, trabalho sao os estabelecidos
para a sua celebracao.

ARTIGO 79.·
iSu~~sSo d6 dausulas)

1. Sempre que alguma clausula do acordo colec
tivo 'nao seja considerada conforme a legislacao em
vigor ou nao possa ser cumprida, poderao os outor
gantes, ouvidos 0 ministerio e 0 sindicato nacional
competentes, acordar na sua suspensao, dando conhe
cimento dessa decisao a assembleia de trabalhadores
cia empresa.

2. Cabe it assembleia de trabalhadores propor as
modificacoes necessarias, por forma a Que a clausula se
ajuste a iei ou 0 cumprimento se tcrue passivel.'

A.'tTIGO 80.·
~o=aJidades da modifica~o)

SEC<;AO III
Da modifica~o e cootrolo do cumprimeato dos acordos

coleetivos-;
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1. Cada um dos Ministerios, Secretarias de Estado
ou alguns destes organismos em conjunto criarao e
desenvolverao no ambito respective com 0 apoio dos
Ministerios da Educacao e do Trabalho e Seguranca
Social centres ou escolas de formacao profissional para
as profissoes de Importancia prioritaria.

ARTIGO 85.•
(Centro! ou .scola. de forlDllpo)

o Ministerio do Trabalho e Seguranca Social, em
colaboracao com 0 Ministerio da Educacao e 0 Minis
terio e sindicato de cada ramo, compilara uma nomen
clatura das profiss6es contendo 0 qualificador, 0 pe
node de formacao profissional e 0 tipo de diploma
e respectiva equivalencia.

ARTIGO 84.·
(Nomenclatw:a da. profissoes}

1. A formacao profissional devera transmitir aos
rrabalhadores, conhecimentos sistematicos, dotando-os
das capacidades necessarias ao exercicio das profissoes
des diversos seclares da producao e services.
2. A formacao profissional dos operarios nao se

Iimitara a sua especializacao, mas visara, tanto quan
to possivel, proporcionar os conhecimentos indispen
saveis que possibilitem 0 seu acesso a cargos de di
reccao.3. A formacao profissiona] devers ser acompanhada
com rnedidas que visem 0 desenvolvimento da cons
ciencia socialista dos trabalhadores.

ARTIGO 83.·
(CoDteudo clo rormn~lo prof'.. ,ioll2l)

classe opera ria, correspondam as condicoes da eco
nomia nacional e ao progrcsso da ciencia e tecnolo
gia e promavam 0 aumento da producao e da produ
tividade em todos as dominies.

2. Serao responsaveis pela formacao profissional os
oraanismos do Estado e as direccoes das empresas
ed{ colaboraylio com a U. N. T. A. e os Sindicatos.
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A promccao dos trabalhadores tent lugar sempre
que, existindo postos de trabalho vagos, seja necessario
preenche-los.

ARTIGO 89,.

(Quando tem Ingar II prom~8)

1. Considera-se promocao a colocacao do trabalha
dor em posto de trabalho de categoria superior e a
que corresponda salario mais elevado.

2. A promocao devera ser registada pela forma
devida no contrato de trabalho.

3. A promocao efectuar-se-a sempre em funcao do
resultado da avaJia~o do trabalhador.

SECCAO 1I
Da promo~o

Legislacao complementar regulara a materia da pre
sente seccao,

ARTIGO 87,·
(LegillI3~OcomplcmeJIw)

1. Deverao set estabelecidos planes anuais de for
macae profissional em todas as empresas.

2. As direccoes das empresas, com 0 apoio dos
organismos competentes, deverao tamar medidas para
garantir a alfabetizacao dos trabalhadores.

ARl1GO 86.·

(Plano annal de fonn"~o profi8llionale 3IfaMtIza~i!o)

2. Em todas as empresas .do ramo produtivo que
empreguem mais de 200 trabalhadores dever-se-a criar
lim sector encarregado da formacao profissional.

3. Nas empresas do ramo produtivo com menos de
200 trabalhadores, bern como nas empresas de services,
dever-se-a apolar e estimular todas as iniciativas ligadas
a fonnacao profissional.

ARTIGO 88,.

(Conceito)
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A avaliacao tern Ingar nos casos seguintes:
a) Quando seia necessario preencher postos de

trabalho vagos:

ARTIaO 93.0
(0........ teal IDpr " .....~)

o sistema de avaliacao aplicar-se-a as categorias
ocupacionais seguintes:

Operario,
Tecnico:
Trabalhador de administracao e de services.

ARTIGO 92.0
(Cat~goriu ocupacioualJ a qlle Ie apIica 0 Gskma

de ..... ~)

<rao.

1. Na avaliayao de cada trabalhador dever-se-a ter
em conta a situacao da empresa e do ramo de acti
vidade e, ainda, os seguintes factores:

a) Nivel de qualificacao, conhecimentos e capa
cidade do trabalhador:

b) Atitude do trabalhador perante 0 trabalho e
a disciplina;

c) Antiguidade do trabalhador na empresa.

2. A qualificacao pratica obtida pelo trabalhador
devera sempre ser tida em conta na respectiva avalia-

(FlICtOres" tor em eonta na ,.~)
ARTIOD 91.0

1. A avaliayao consiste na verificacao, segundo
regras previamente estabclecidas, da aptidao e requisi
tos de qualificayao que 0 trabalhador deve possuir
para ocupar determinado posto de trabalho.
2. A avaliayao tem por fun garantir a ocupacao

dos postos de trabalho por trabalhadores que reunam
as condicoes adequadas e contribuir para 0 ordena
mento salarial.

SECCAO ill
Da avaliaS§o
ARTIGO 90."

(Cbtacci. e fW)
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a) 0 rcsponsavel pela empresa Ott 0 responsavel
pelo orgfio dos recursos humanos ou do
pessoal, que presidira:

b) Um membro do organ sindical competente,
designado por este:

c) Um trabalhador qualificado do departamento,
sector, seccao ou turno a que pertence 0
trabalhador a ser avaliado, designado peia
direccao da empresa ou centro de trabalho.

A comissao de avaltacao sera composta pelos de
mentes seguintes:

ARTIOO 95.'
(Compo~i~iioda ~om;ssil()de a,alia,uo)

1. Em cada empress em que haja vinte e cinco ou
mais trabalhadores, sera constituida uma comissao de
avaliacao, composta por tres elementos.

2. Nas empresas com rnimero elevado de trabalha
dores poderao ser criadas varias comissoes, em orin-
cipio uma para cada .cem trabalhadores.· -

3. As empresas com menos de vinte e cinco traba
lhadores agrupar-se-ao, para efeitos de avaliacao e
mediante acordo das direccoes e orgaos sindicais res
pectivos, com outras empresas ua base da afinidade
da producao au services e da proximidade geografica,

4. Poderao ainda as empresas com menos de vinte
e cinco trabalhadores recorrer as comissoes de ava
liacsc constituidas em outras empresas, quando se
verifiquem as condicoes previstas no ntimero anterior.

b) Quando, sob proposta da direccao da empresa
e ouvido 0 6rgao sindical competente, se
pretenda averiguar os motivos da ineficacia
ou baixo rendimento de urn trabalhador:

c) Sempre que urn trabalhador possua qualifica
((30 diferente da requerida para 0 posto de
trabalho que ocupa:

d) Por decisao dos 6rgaos de justica laboral.

ARTrGO 94.'
(Comissao de 3Tslia,Jo)
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o Ministerio do Trabalho e Seguranca Social, em
coordenacao com a U. N. T. A., regulamentara toda
a materia relacionada com a avaliacao.

ARTIGO 97.°
<Resulbdoda ava~)

A comissao elaborara uma lista com a classifica
cao obtida pelos trabalhadores submetidos 11avalia
~ao, devendo tanto a lista como os demais resultados
das reunioes ser registados ern acta,

ARTIGO 98.°
O'raba!badores aprovadoJ)

1. Os trabalhadores aprovados pela conussao de
avaliacao preencherao os postos de trabalho vagos,
os que venham a vagar ou que sejam criados de novo,
pela ordem de classificacao obtida.
2. As empresas sao obrigadas, sempre que seja neces

sario preencher qualquer vaga, a consultar a lista OU
listas referidas no artigo anterior, e so na falta de
trabalhadores que reiinam as condicoes exigidas pode
rao recorrer a elementos estranhos a empresa.

ARTIGO 99.0
(Trabalhadoreo reprovados)

1. Se urn trabalhador reprovar na prova de ava
lia9ao referente ao posto de trabalho que ocupa, a
comissao fixar-lhe-a UUl prazo para que adquira os
conhecimentos necessaries 11 sua permanencia no
mesmo posto.

2. Se em posterior avaliacao reprover de novo,
proceder-se-a 11 sua mudanca para outro posto de
trabalho cornpativel com a sua qualificacao, passando
a receber 0 salario correspondente.

ARDGO 100.·
(R~gulamtnIO da :a,'alia~)

ARTIGO % .•
(Periodlcidade da ay:illa~)

As comiss5es Iarao avaliacoes anuais, em datas pre
viamente fixadas, sem prejuizo de avaliacoes extraor
dinarias a realizar nos casos de preenchimento urgente
dos postos de trabalho vagos ou de decisao dos 6rgaos
de [ustica laboral,
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o salario e composto par todos ou alguns dos se-
guintes elementos:

a} Tarifas por complexidade:
b) Tarifas por condicoes anormais;
c) Adicionais previstos por lei.

(Composi~o do salario)

AR"IlGO 103.·

1. 0 salariodos trabalhadores e determinado pelo
princfpio basico socialista, de cada urn segundo a sua
capacidade, a cada um segundo 0 seu trabalho.
2. 0 salario estabelece-sede acordo com 0 prin

cipio da lei economic a cia distribuicao segundo 0 ren
dimento do trabalho. 0 montante do salario e deter
minado pela quahticacao requerida au necessaria it
complexidade das tarefas, a cumprimento das normas,
e de outros indices de trabalho, bern como pelo tempo
de trabalho prestado.

3. Todos os trabalhadores, em condicoes contratuais
identicas, tern direito a receber salario igual por tra
balho igual, independentemente da idade, sexo, nacio
nalidade, raca OU religiao.

(Determinarlio do sal3rio)
ARTlGO 102.·

Disposi~oesgerais

CAPITULO VII
SalBrios

SEC<;AO I

Os trabalhadores promovidos em data anterior a da
entrada em vigor da presente lei nao estao sujeitos ·a
prestar provas de avaliacao, salvo se, por nao concor
darem com 0 procedimento adoptado para a sua pro
mocao, expressamente 0 requererem, ou em caso de
manifesta incapacidade profissional.

ARTIGO 101.0
crnbalh3dores exclnfdos da avalia~iio)
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(Qullfkadoru de otwpaf6es)

Os qualificadores de ocupacoes descrevem as tare
fas proprias de cada posto de trabalho, indicam os

ARrIGO 108.0

ARTIGO 107.•
(Tarifat)

1. As tarifas determinam a parte fundamental do
salario que 0 trabalhador recebe pelo trabalho rea
lizado numa determinada unidade de tempo e podem
ser por complexidade e por condicoes anormais de
trabalho ..

2. As tarifas por complexidade pagam a qualidade
do trabalho.

3. As tarifas por condicoes anormais variam de
acordo com as condicoes em que 0 trabalho e reali
zado.

1. A escala e constituida por grupos, que estabele
cern os graus de complexidade dos postos de trabalho
e por coeficientes, que exprimem a relacao quantita
tiva entre 0 grupo a que corresponde 0 menor grau
de complexidade e os restantes.
2. A escala referida no numero anterior constara de

decreto do ConseIho de Ministros.

ARTIOO 106.·
~)

o sistema salarial e constituido por uma escala,
tarifas, qualificadores de ocupacoes e formas e sistemas
de pagamento.

ARTIGO 105.·
(El.... .,utos do UsteD12 sabrial)

SEa;AO II
Do sistema salarial

ARTIGO 104.·
(RegulamealOs sabriaiI)

Os regulamentos salariais, tanto os gerais como os
de ramo, serao elaborados centralizadamente pelo Go
verne, atraves do Ministerio do Trabalho e Seguranca
Social, em coordenacao com a U. N. T. A. ou com 0
sindicato e 0 ministerio do respective ramo de activi
dade.
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ARTIaO l09.~
(Categorias O<'upadonai,)

De aeordo com a natureza e a responsabilidade
do trabalho, consideram-se as categorias ocupacionais
seguintes:

1. TRABALHADOR DE ADMINISTRACAO E
DE SERVj~OS - E todo 0 trabalhador cu'ja acti
vidade laboral nao concorre directamente para a pro
duyao e que executa U1'.Jafuncao administrative ou
service, sob a orientacao e controlo directos de urn
superior.
2. OPERARIO - E todo 0 trabalhador que directs

ou indirectamente, atraves dos meios de trabalho, mo
difica ou transforms os objectos de trabalho, que
facilita 0 funcionamento dos meios de producao e
muda de lugar tanto 0 produto acabado como os
meios ou os objectos de trabalho.

3_ TECNICO - B todo 0 trabalhador que com base
numa detcrminada formacao academica ou pratica de
nivel basico, medic ou superior, aplica conhecimentos
au metodos tecnico-cientificos para resolver proble
mas recnologicos, economicos, socia is, agrfcolas, indus
triais, ou desenvolve tarefas tecnicas relacionadas com
a investiga9ao e com 0 desenvolvimento cia pratica
cientifica.

4. a) RESPONSAVEL - E todo 0 trabalhador que
planifica, organiza, orienta c decide, sob responsabi
Iidade propria enos limites das suas atribuicoes, as
actividades das unidades estruturais 80 nivel de direc
<;.ao au inferior.

b) DIRIGENTE - E todo 0 trabalhador que pla
nifica, organiza, orienta e decide, sob responsabilidade
propria enos limites das suas atribuicoes, as activi
dades das unidades esrruturais de nfvel superior a
direccao.

requisites de qualificacao necessiirios ao seu desem
penho e determinam 0 grupo da eseala que lhe cor
responde de acordo com a sua complexidade.
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1. 0 pagamento do salario pode ser mensal, quin
zenal ou semanal, conforme 0 que for determinado
no acordo colectivo de trabalho, nos regulamentos
internes da empresa ou em legisla~ao complementar,
e deve ser efectuado ate ao Ultimo dia do perfodo a
que se refere.

2. 0 salario deve ser satisfeito no Ingar onde 0
trabalhador presta a sua actividade, durante as horas
normals de trabalho.

3. No acto do pagamento do salario, a empresa deve
entregar ao trabalhador uma c6pia do recibo.

\.PapMslo do sabirio)

ARTIGO 113.•

o Governo podera aplicar incrementos da tarija
POl' complexidade sempre que se tome necessario,
em relacao a certos postos e cenrros de trabalho,
ramos de actividade e sectores economicos.

ARTIGO 112.•

Em casos e situacoes excepcionais para certos postos
de trabalho que exijam urn tratamento salarial espe
cffico, 0 Governo podera aprovar, sob proposta do
Ministerio do Trabalho e Seguranca Social, salaries
especiais.

ARTIC-O 111.·
1Sal:irlo. especiais)

1. As formas de pagamento permitem remunerar a
quantidade de trabalho realizado, de acordo com 0
tempo dispendido na sua execucao ou com os resul
tados obtidos.

2. As duas formas de pagamento, a tempo e por
relldimento, correspondem diversos sistemas de paga
mente que serao regulamentados nos termos do arti
go 104.°.

ARTIOO 110.·
(JIorauoa e .uumu 40 papm....o)
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1. Com vista a realizacao e superacao do plano,
ao aumento da produtividade e a incentivar a pres
ta<;ao do trabalho em determinadas regioes geografi
cas, poderao ser criados premios ou outros estfrnulos
materiais.

2. Os tipos de premios e as condicoes da sua con
cessao serao estabelecidos par decreto e regulados nos
acordos colectivos de trabalho.

ARTIGO 115.0
(EStiuudos materials)

SECyAO m
Des esnmulos materials e da rcmuneraPio aeessorta

2. 0 disposto no mimero anterior nao se aplica:

a) Aos descontos a favor do Estado ou de outra
entidade, previstos por lei que autorize a
sua deducao pela empresa, e as multas apli
cadas como medida disciplinar:

b) As indemnizacoes devidas pelo trabalhador
it empresa, quando haja transitado em jul
gada a decisao que as liquidou ou tenha
sido homologado 0 acordo sobre a sell pa
gamento voluntario:

c) Aos adiantamentos por conta do salario, amor
tizacoes de emprestimos, pagamentc de re
feicoes ou de outros bens fornecidos pela
empresa ao trabalhador, nos casos e con
dic;5es previstos nos acordos colectivos de
trabalho ou regulamentos internos.

3. Os descontos referidos nas alineas b) e c) do
niimero anterior nao podem, no seu conjunto, exceder
1/6 do salario.

1. E vedado a empresa proceder a compensacoes ou
efectuar quaisquer descontos no salario do trabalhador.

ARTIGO 114.0
(l)esconCos DO saIarlo)
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1. 0 periodo normal de trabalho diario constara
dos acordos colectivos de trabalho ou dos regula
mentos internos das empresas, em conformidade com
as disposicoes legais.

2. A jornada de trabalho devera ser-distribuida de
forma a permitir 0 cumprimento das tarefas das em
presas e a satisfazer as necessidades tecnol6gicas, obser
vando-se, em qualquer caso, as normas de proteccao
e higiene no trabalho.

ARTIGO na
(Periodo dbU-io de InlbaUao)

1. 0 periodo norma] de trabalho semanal e fixado
em 44 horas.

2. A duracao semanal do trabalho prestado em
condicoes particularmente penosas ou nocivas a saude,
sera fixada em legislacao especial.

ARTIGO 117.0
(Pcriodo sem:maJ de trahalllo)

SEC~AO I
Da dura~o do trabalho

CAPiTULO VIII
Durs{!ao do trabalho, periodos de descanso e feriados

1. Os trabalhadores que, no cumprimento das suas
tarefas, forem obrigados a realizar um acrescimo de
despesas, designadamente no caso de deslocacao em
servico <10 seu local de trabalho, terao direito a rece
ber uma remunerac;:aoacess6ria.

2. 0 regime das remuneracoes a pagar aos traba
lhadores, nos termos deste artigo, e definido e regu
lamentado pelo Govemo.

ARTlGO 116.0
(RemWl~oaceu6ria)
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1. Considera-se trabalho nocturno 0 que for pres
tado no periodo compreendido entre as 20 horas de
urn dia e as 6 horas do dia seguinte.

2. Legislacao complementar regulars os casos em
que a duracao do trabalho nocturno deva ser redu
zida, bern como as condicoes da sua remuneracao.

ARTIGO 121.·
O'rabalho Doctnrno)

1. Considera-se trabalho extraordinario 0 que for
prestado fora do periodo normal diario, em dia de
descanso semanal ou Ieriado e que nao corresponda
a actividade voluntaria para a realizacao de tarefas
solicitedas pelo Partido e organizacoes de massas.

2. 0 trabalho extraordinario apenas sera prestado
quando necessidades imperiosas da producao ou ser
vico 0 determinarem,

3. No caso de prestacao de trabalho extraordina
rio, 0 salario correspondente sera acrescido de urn
adicional em montante e condicoes a Iixar por legisla
r,:ao complementar.

1. 0 periodo de trabalho diario devera ser inter
rompido POt urn intervale, de duracao nao inferior
a meia hora nem superior a duas, de modo que os
trabalhadores nao prestem mais de cinco horas de
trabalho consecutivo.

2. A reducao da duracao minima ou a eliminacao
do intervalo previsto no numero anterior podera ser
estabelecida nos acordos colectivos de trabalho desde
que autorizada previamente pelo Ministerio do Traba
lho .e Seguranca Social.

ARTIGO 120,·
O'r3halho (;lltniordinario)

3. 0 periodo normal de trabalho diario nos orga
nismos do Estado sera estabelecido par decreto do
Conselho de Ministros,

ARTIOO 119,·
(IotcM'alode descanso)
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Todos os trabalhadores tern direito a urn dia de
descanso semanal e a urn periodo de ferias pagas em
cad a ano.

(Oal"'5 arueo.ciasao tr.lhillo)

Motivos diferentes dos previstos no artigo anterior
apenas serao considerados para efeitos de eventual
justificacao da ausencia ao trabalho, determinando
sempre perda da remuneracao.

SECc;AO II
Do descanso semanal e d:ls fcrias

ARTlGO 124.0
(Difflto 80 desc:u:.so KmlUla) e is ferias)

ARTIGO 123.0

ARTIGO 122-.
~.)

Terao direito a licenca remunerada, nas condi
~6es que vierem a ser regulamentadas, os trabalhado
res que nao possam comparecer ao trabalho pelos
motivos seguintes:

a) Participa~ao em congressos, conferencias e ell
contros convocados pelo Partido, Estado
e organizacoes socials:

b) Comparencia junto de autoridades judiciais,
militares, policiais ou outras com iguais
poderes para a ordenarem, quando devi
damente notificados;

c) Mobilizacao ou convocacao de caracter mi
litar ou imposta pela economia do Pais,
com excepcao do service militar obriga
torio;

d) Falecimento de familia res directos;
e) Participacao em actividades culturais e des

portivas:
f) Participacao em cursos de aperfeicoamento e

qualificacao profissional, sindical e politica:
g) Prestacao de provas a que estejam obrigados

os trabalhadores estudaotes;
h) Casamento do trabalhador;
i) Cumprimento de quaisquer outras obrigacoes

de caracter oficial ou social previstas por
lei.
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2. 0 plano de ferias sera elaborado pela direccao
da empresa, em colaboracao com 0 6rgao sindical
competente, sem prejuizo do que sobre esta materia
for regulado pelos acordos colectivos de trabalho,

ARTIGO 128.·

(PIaIlO de (emu)

1. Em cada empresa devera ser organizado, anual
mente, um plano de ferias que assegure 0 cumprimento
das tarefas da producao ou service e tenha em conta
os interesses dos trabalhadores.

2. Aplicar-se-a 0 disposto no mimero anterior aos
contratos por tempo determinado de duracao inferior
a tun ano.

1. No ana de admissao, bern como no ano de ces
sa~ao da relacao juridico-laboral, 0 trabalhador tern
direito a um periodo de ferias proporcional ao tempo
de trabalho prestado.

(F;;rillS proporcionaia)

Em cada ano civil 0 trabalhador tern direito a
urn periodo de trinta dias de calendario de ferias
pagas.

(Dura~o do periodo de Urias)

ARTIGO 126.·

2. Se per raz6es do funcionamento da empresa,
tecnologicas ou outras, 0 descanso semanal recair em
outre dia, 0 Domingo sera considerado dia normal de
trabalho em condicoes a estabelecer par Iegislacao
complementar.

1. 0 dia de descanso semanal s6 podera deixar de
ser 0 Domingo se de outra forma for estabelecido
por contrato ou titulo de nomeacao.

ARTIGO 12S.o

(J)e",_ temaoal)

ARTIGO 127.·
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2. Em relacao ao Dia da Familia as actividades
cessarao na tarde da vespers desse dia.

1. Nos dias considerados feriados nacionais, ces
sarao tcdas as actividades, excepto as determinadas
por lei, mantendo os trabalhadores 0 direito ao sa
lana.

<Feriados)

ARnGO .1:32.0

Dos fcriado!

SEa;;:AO ill

63

o Ministerio do Trabalho e Seguranca Social, em
colaboracao com a U. N. T. A., regulamentara as condi
<tOesde aquisicilo e efectivacao do direito a ferias.

ARTlGO 131.0

Durante as ferias 0 trabalhador tern direito a rece
bel' urn salario proporcional correspondente as remu
nel'a<;:oesque tenha auferido desde 0 seu Ultimo pe
rfodo de ferias ate essa data.

ARTIGO 130.0

(P..paeato cbs f~

Quando, por imperativo da producao ou service
ou por razoes dcvidamente fundamentadas do traba
Ihador, as Ierias nso sejam gozadas no periodo esta
belecido, poderao ser adiadas pelo prazo maximo de
seis meses.
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1. 0 Governo, em colaboracao com aU. N. T. A., fi
xara as condicoes e instrucoes gerais relativas a pro
teccao e higiene no trabalho.

2. Cada Ministerio regulamentara as condicoes es
pecificas do respective sector de actividade, em coope
ra91kJ com os Ministerios do Trabalho e Seguranca
Social e da Satide e a U. N. T. A.

,3. A direccao da empresa devera obedecer, rigoro
samente, ao regulamento geral e aos regulamentos espe
cfficos do sector, garantindo, assim, condicoes seguras
e higienicas de trabalho.

4. Compete as direccoes das empresas instruir cons
tantemente os trabalhadores sobre 0 cumprimento das
n01'111as e regras de proteccao e higiene no trabaIho.

(Rcgulalllento5de protec~iioe bigiene "'0 trabalh9)

ARTIGO 134.•

1. Todo 0 trabalhador tern direito it proteccao e
higiene no trabalho. E tarefa fundamental do Estado
criar os meios adequados a defesa da satide dos tra
balhadores e ao constante aperfeicoamento das condi
'90es de trabalho.

2. Serao responsaveis pela proteccao e higiene no
trabalho as direccoes das empresas e os organismos
estatais superiores.

3. Todos os trabalhadores sao obrigados a cumprir
as determinacoes legais sobre proteccao e higiene no
trabalho e a obedecer as instrucoes dos 6rgaos com
petentes,

ARTIGO 133.·

SEC~AO I
Disposi~Oe.,>gerais

CAPiTULO IX
Protee~ao e Higiene no Trabalho e Seguran~a Social

(Principios)
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Com base no apoio 'a ser prestado por parte dos
services sanitarios estatais, deverao ser instalados pos-
tos de saiide nas empresas que 0 justifiquem. .'

ARTIGO 138.0

0'0". de .. .we .as empruUI

As direccoes das empresas sao obrigadas a adoptar
medidas de prevencao de acidentes de trabaIho e doen
cas profissionais, e a investigar e eliminar as respec
tivas causas.

ARTlGO 137.0

I}()S acldeotes de tr3balho e doen~ profissionais

SEa:;AO U

Os exames medicos eos trabalhadores sao efectua
dos pelo service nacional de saiide, sem prejuizo dos
exames e cuidados especiais exigidos pelas caracteris
ticas de certos tipos de trabalho, previstos no regula
mente de sector.

ARTlGO 136.0

2. Os orgaos sindicais da empresa exercerao, como
funrr80 social, 0 controlo do cumprimento das normas
c regras de proteccao e higiene no trabalho, promo
verao a educacao dos trabalhadores no cumprimento
destas normas e regras e contribuirao para a melhoria
das condicoes de trabalho.

1.0 controlo da proteccao e higiene no trabalho
e {eito pelo Estado e pela U. N. T. A., atraves de orga
nismos especializados de inspeccao, de acordo com
a regulamenta980 em vigor.

(CoDtrolod,. ptolcqio e ~gi<ae_ lnbaIllO)

ARTlGO 135.°
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1. Sera criado, de harmonia com as condicoes socio
-economicas e as possibilidades da Reconstrucao Na
cional, um sistema unico de seguranea social,' garan
tindo-se por este meio, em especial, a subsistencia
material dos trabalhadores em caso de doenca, acidente,
matemidade, invalidez e reforma, bern como a sobre
vivencia dos seus familiares.

2. Beneficiarao do sistema de seguranca social todos
os trabalhadores abrangidos pel a presente lei.

ARTIGO 142.·
(Sidema uni"" de &egW':iUI~a10ciaO

Todas as empresas estao obrigadas a segurar os
seus trabalhadores contra acidentes de trabalho e doen
C;:8S profissionais.

ARTIGO 141.0
~ contra acldeutes de trab3lho e do..,~as prollSsionals)

SECCAO III
Da seguran~ social

1. Em caso de acidente de trabalho ou doenea pro
fissional as empresas sao obrigadas a prestar ao traba
lhador sinistrado ou doente os primeiros socorros e a
Iornecer-lhe transporte adequado ate ao centro medico
ou ao hospital onde possa ser tratado.

2. 0 Governo podera determinar outras formas de
auxilio e apcio a prestar pela empresa aos trabalha
dotes sinistrados ou vitimas de doenca profissional.

ARTIGO 140.·
(AuUllo em enso de atident., ou doen~a -profissionaO

Os centros de trabalho de construcao nova ou aque
les em que se facam modificacoes, 'ou 'em que se ins
talem novos equipamentos, so poderao ser utilizados
depois de vistoriados e comprovado 0 cumprimento
dos requisitos estabelecidos pelas normas vigentes so
bre protecc;:ao e higiene no trabalho.

~I

ARTlGO 139.·

(Vlsloria das .ialtala\,,,,,, e equip.menlos)
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1. Sera criado em cada empresa de acordo com 0
que vier a set regularnentado, urn fundo social com
a finalidade de assegurar a assistencia social e a pro
mocao das actividades culturais e desportivas dos
trabalhadores.

2. 0 aproveitamento e forma de gestae do fundo
social deverao ser fixados no acordo colectivo de
trabalho.

(Fuado sodal d!l empresa)

ARTIaO 14S.·

2. No desempenho dessa tarefa incumbe a empresa
cooperar intimamente com os sindicatos e outras orga
nizacoes sociais.

1. Cabe a cmpresa tomar as medidas adequadas a
elevacao das condicoes sociais e culturais dos traba
lhadores, de modo a contribuir para a formacao do
homem novo numa sociedade socialista,

ARTlOO 144.0

Disposi~iiesgerais

SEa;AO I

CAPITULO X

Eleva~iodas Condif(ies Sodais e CoIturais
dos Trabalhadoret

Compete ao Estado, em estrcita colaboracao com
a U. N. T. A. e os sindicatos, organizar e gerir 0 sis
tema de seguranca social.

ARTIOO 143.0

(OrpllizaSio • cMIo cia sepraa~ social) .

67

ARQUIV
O L

. L
ARA



68

2. Ao utilizarem meios de transporte pr6prios as
empresas deverao seguir os principios de economia e
aproveitamento racional daqueles meios.

1. A empresa criara condicoes para organizar e asse
gurar 0 transporte dos trabalhadores com meios pro
prios, sempre que a rede de transportes piiblicos seja
insuficiente.

ARTIGO 149.•
(Trhsporte do. trabalJaadores)

A emprcsa criara condicoes para por a disposicao dos
trabalhadores instalacoes apropriadas para a sua higie
ne, abastecimentos, nomeadamente a instalacao de coo
perativas de consumo, creches, repouso, convivio e a
realizacao de actividades culturais, assegurando a res
pectiva manutencao.

ARTIGO 148.
aa.tala~e. tod:li.)

1. Podera a empresa apolar, junto das instituicoes
de credito e POI outras formas, dcntro das suas possi
bilidades, as iniciativas dos trabalhadores dirigidas a
solucao dos problemas da construcao e reparacao das
suas proprias habitacoes.

2. 0 fundo social podera ser parcialmente afectado
a construcao e reparacao de casas da empresa, quando
esta a.s destine a habitacao dos seus trabalhadores.

ARTIOO 147.•
(Apoio a co... lnI~o 0 repara~io de habita96es)

Para 0 fornecimento de refeicoes aos trabalhadores
as empresas criarao as condicocs para instalar as estru
turas adequadas, nomeadamente refeitorios, cantinas
e cozinhas, de acordo com a regulamenracao apro
priada,

I
!

SEC<;AO 11
Da assisteocia social aos trabalhadorcs

ARTIGO 146.·
(Fornecimento de ...r~l~oes)
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1. A igualdade de direitos da mulher constitui urn
principio fundamental da sociedadc socialista e reali-

ARTIGO 153.0
<PrUldpios)

CAPiTULO XI
Trabalho da mulher

SEa;AO I
Do traba1ho da muJlm:

Legislacso complementar regulara a materia prevista
nesta seccao.

ARTIOO 152.•
<lAgis~ compl_ealar)

ARTIGO 1SI.O
(Activldade desportiYa)

1. Compete a empresa, em cooperacao com os 6rgaos
locais do Estado, promover 0 aproveitamento das ins
talacoes desportivas existentes, e construir, de harmo
nia com as suas possibilidades materiais, instalacoes
novas para a actividade desportiva dos trabalhadores.

2. A empresa devera promover, em coordenacao
com os organismos sindicais, a formacao e 0 desenvol
vimento de grupos desportivos e contribuir para a
aquisicao do respectivo equipamento, de acordo com
a orientacao dos organiscos estatais competentes.

1. As empresas deverao contribuir, em coordenacao
com os organismos sindicais, para a preservacao e 0
desenvolvimento da cultura nacional, de acordo com
as orientacoes dos organismos competentes do Estado.

2. A empresa devera ainda promover, em coorde
na<,;aocom os organismos sindicais, a formacao de
agrupamentos musicais e de danca e prestar-lhes 0
apoio necessario ao desenvolvimento da sua actividade.

ARTIGO 150.0
(Aetividades ~altvais)

SEa;AO ill
Das adividades cultutais e desportivas
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As empresas com urn mimero significativo de traba
lhadoras deverao instalar creches e infantarios.

ARTIGO 156.·

(Crec:het e i.ofOlltWio,)

2. 0 dia de licenca remunerada s6 sera concedido
se a mulher trabalhadora nao river faltado injustifi
cadarnente durante 0 mes anterior.

1 As mulheres trabalhadoras, casadas ou nao, com
1a1' constituido, desde que govemem a propria casa
au cuidem de urn ou mais menores, terao direito em
cada mes a urn dia de licenca remunerada para tra
balho domestico,

ARnGO ISS ••

(Licea~a para trabathol domutlco.)

1. E proibida a ocupacao de' mulheres em traba
lhos insalubres e perigosos,

2. 0 Ministerio do Trabalho e Seguranca Social, em
colaboracao com 0 Ministerio da Saude e a U. N. T. A.,
elaborara uma Iista das ocupacoes proibidas as mulhc
res.

O·1'1IhaIh0).proibidos " mulher)

2. Os 6rgilos do Estado e asdireccoes das empresas
criarao as condicoes que Iacilitem uma integracao cada
vez maier das mulheres no processo de trabalho, per
mitam 0 desenvolvimento da sua capacidade criadora
e, ao mesmo tempo, 0 cumprimento da sua elevada
funcao social como maes.

ARTIGO 1~4.O

zar-se-a pela integracao da mulher no processo de
trabalho e pela sua participacao na direccao da ceo
nomia e do Estado.
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2. Dos noventa dias fixados no mimero anterior,
sessenta poderao ser gozados imediatamente apes 0
parto, podendo os restantes trinta dias ser gozados,
total ou parcialmente, antes ou depois do parto.

1. Toda a trabalhadora tern direito, por altura do
parte, a uma Iicenca de noventa dias.

(Lin~as de 1U2terDidadel

ARTlGO 158,·

2. A trabalhadora deve, sempre que tal The seja
exigido pela empresa, apresentar comprovacao medica
do seu estado.

b) Nao prestar trabalho extraordinario nem ser
deslocada do local habitual de trabalho;

c) Interromper 0 trabalho diario para aleitamen
to dos filhos em dais periodos de meia
hera sem perda de salario, ate ao maximo
de 18 .meses:

d) Nao ser despedida, salvo por motive disci
plinar, durante a gravidez e ate urn ano
apos 0 parto.

e) Beneficial' cas licences de maternidade pre
vistas no artigo seguinte.

L Durante 0 periodo de gravidez e ap6s 0 parto,
sao assegurados a mulher trabalhadora, designada
mente, os seguintes direitos: .

a) Nao desempenhar, sem dizninuicao do salario,
trabalhos clinicamente desaconselhaveis ao
sell estado;

ARTIGO 151.·

(Proleqao a JD3Umi4ade)

SEa;AO n
Da maternidade
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:£ proibido as empresas admitir ao seu service me
nores que nao tenham completado catorze anos.

ARTIGO 160.·
ad... mlaima)

3. As direccoes das empresas deverao cooperar com
os 6rgaos sindicais e a JMPLA·Juventude do Partido,
em todos os assuntos relacionados com os menores.

1. E tarefa fundamental do Estado e das direccoes
das empresas promover e apoiar, sobretudo no sector
produtivo, as actividades e as iniciativas da juventude
a favor da Reconstrucao Nacional.

. 2. As direccoes das empresas deverao tomar medidas
tcndentes a formacao profissional e cultural dos meno
res bem como apolar a sua actividade desportiva e
recreativa,

CAPITULO XII
Do trabalho dos menores

3. Durante 0 periodo de gravidez e ate 18 meses
apes 0 parto, a trabalhadora tern 0 direito a urn dia
de licenca par mes a fim de receber assistencia me
dica e cuidar do filho.

4. A emprcsa pagara 0 salaric devido a trabalhadora
durante os perfodos de licenca referidos nos numeros
anteriores.

5. Ap6s 0 fim da licenca referida no mimero 1, pu
dera a mae trabalhadora solicitar trinta dias de li
cenca sem direito a salado, salvo nas empresas que
disponham de creches.

6. Se assim 0 entender e a sua saude permitir pode
ra a mae trabalhadora que der a luz retomar 0 trabalho
normalmente antes do fim dos noventa dias, conside
rando-se extinta a licenca.

ARTIGO 159.·
(l'riIlclplo.)
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1. Consideram-se conflitos de trabalho as questoes
surgidas entre os trabalhadores e as empresas, por

ARTIGO 163.°
(Conflitos de tr:ab3lho)

CAPITULO XIII
Resolu~ao dos Conflitos de TrabaIho

1. Os menores de 14 a 18 anos deverao ser admi
tidos, de preferencia, nos sectores dos centres de
trabalho encarregados da formacao pro fissional.

2. Os menores nlio poderao ser ocupados em tra
balho nocturno nem em tarefas insalubres, perigosas
OiJ que requeiram grande esforco fisico.
3. A rescisao pela empresa da relacao juridico-labo

ral estabelecida com menores niio e permitida sem a
autorizacao do centro de emprego competente.

4. 0 perfodo normal de trabalho dos menores nao
excedera:

a) Para menores de 14 a 16 anos - 34 horas
semanais e 6 diarias,

b) Para os menores de 16 a 18 anos - 38 horas
semanais e 7 diaries.

5. No estabelecimento de relacoes juridico-laboral
com menores de 14 a 18 anos, devem os centres de
trabalho favcrecer 0 estudo no periodo norma) de
trabalho.

ARTIGO 162_0
<Pro~ e5pecia1 :lOS _reo)

1. E valida a relacao juridico-laboral estabelecida
com menores de 14 a 18 anos, desde que autorizados
pelo legal representante ou, na sua falta, pelo centro
de emprego competente.

2. 0 contrato de trabalho celebrado sem a autori
zas:lio prevista no mimero anterior e anulavel a pedido
do menor ou do seu representante.

ARTIGO 161.0
<C3pacidade)
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As diividas que se suscitarem na interpretacao c
aplicacao da presente lei serso resolvidas pelo Con
selho de Ministros.

ARTIGO 167.0

<R .... lo~o de dUridas)

As contravencces ao disposto na presente rei serso
punidas com multa a fixar por decreto.

ARTIGO 166.0

(CoBtr2"e..~Oes)

CAPrTULO XIV

Di5posi~Oes Ymais e Transit6rias

Fora dos casos especialmente previstos na lei, 0
direi to de recorrer aos orgaos referidos no artigo an
terior extingue-se decorridos seis meses sobre a data
em que qualquer das partes tomou -conhecimento dos
faetos que fundamentam a sua pretensao.

ARTfGO 165_~

(Prazos)

Os conflitos de trabalho sao apreciados e decididos
pelos orgaos de justica laboral e pelos tribunais nos
termos da lei que regular a sua criacao e funciona
mente.

(Re... lul'llo do. conflllo! de Irablllbo)

ARTJGO 164.0

2. 0 cumprimento rigoroso da legislacao do tra
balho, 0 pronto acatamento das instrucoes dos orga
nismos de inspeccao e a participacao constante dos
colectivcs e orgaos representatives dos trabalhudores
na vida das emprcsas constituem Iormas adequadas de
prevenir e eliminar os conflitos de trabalho,

motive do estabelecimento, execucao ou extincao da
relayllo jurfdico-laboral,
-.
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Publique-se.

o Presidente da Republica, JOSE EDUARDO DOS
SA..NTOS.

(Diario da Republica 0.° 199, 1.' serie, de 198i).

Fieam rcvogados os diplomas coloniais, Estatuto do
Funcionalismo Ultramarine, C6digo do Trabalho Rural
e Estatuto do Trabalho em Angola, a Parte II da Lei
n." 11/75, de 15 de Dezembro e toda a legislacao
que contrarie 0 disposto na presente lei.

Vista e aprovada pela Assembleia do Povo.

A presente lei cntra em vigor a 11 de Novembro
de 1981.

ARTIGO 168.0

ARTIGO 169.°
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RESOLU9AO N: 12/8.

A Lei Geral do TrabaIho
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2. Enquanto nao for aprovada a legislacao corres
pendente, observar-se-ao as disposicoes dos ntimeros
seguintes.

1. 0 Conselho de Ministros devera analisar pro
fundamente e aprovar a legislacao que regulamente
a problematica relativa a Seguranca Social.

79

Ao abrigo do artigo 39.0 da Lei Constitucional e no
uso da faculdade que me e conferida pela alinea l) do
artigo 53.0 da mesma lei, a Assembleia do Povo aprova
e eu assino e faco publicar a presente resolucao:

. Considerando que ainda nfio existe Iegislacao corres
pendente sobre Seguranca Social, contida naqueles do
cumentos que substituam essa legislacao.

Considerando que a Lei Geral do Trabalho, revogou
no seu artigo 169.°, os diplomas colonia is ligados aos
sectores do -trabalho, nomeadamente 0 Estatuto do
Funcionalismo Ultramarine, Codigo de Trabalho Rural
e Estatuto do Trabalho em Angola e toda a Iegislacao
que contrarie os dispostos na citada lei;

COMISSAO PERMANENTE DA ASSEMBLEI!
DO POVO

Re50lu~Cio D.O 12/81
de 7 de Nov.embro
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o Presidente da Republica. JOSE EDUARDO D9S
SANTOS.

Gabinete do Presidente da Republica, em Luanda,
7 de Outubro de 1981.

Publique-se.

Vista e aprovada pela Assembleia do Povo.

4. 0 Conselho de Ministros analisara 0 pagamento
aos doentes para alem dos 180 dias.

5. No caso de tuberculose, lepra, tripanossomfase
humana, cancro e psicopatias graves, 0 salario sera
sempre pago integralmente.

6. Os Ministerios do Trabalho e Seguranca Social
e da Saude procederao it regulamentacao do regime
de faltas por doenca.

7. Os acidentes de trabalho e doencas profissionais,
continuarao a regular-se pelo regime actualmente apli
cavel, salvo quanto ao quantitativo a pagar no periodo
de incapacidade temporaria, que sera 0 previsto no
n,? 2., quando for mais favoravel ao trabalhador.
8. As reformas continuam a processar-se pelo regime

actualmente aplicavel.

Didrio cia Republica. Jl.O 263, 1." serie, de 1981).

3. As faltas ao trabaIho motivadas por doenca ou
acidente comuns, quando devidamente jusrificadas,
.serao remuneradas pelos centros de trabalho nas seguin
tes condicoes:

a) Ate trinta dias, seguidos ou interpolados, 0 sa
lario sera pago na totalidade;

b) Nos sessenta dias seguintes, seguidos ou inter
polados, pagar-se-a 75% do salario:

c) Nos noventa dias restantes, seguidos ou inter
polados, pagar-se-a 50% do salario,
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Institui nonnas que regulam os artigos 122.0 c 123.0
da Lei Geral do Trabalho e a Resolueao n.O U/81,

de 7 de Novembro, respeitantes as ausencias
por doenca 00 acidente

DECHETD 'H.O 88-1/81

-
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Dec:reto D.O as.A/Bl
de 7 de Novembro

Diversas circunstancias concorrem para que, fre
quentcmente, 0 trabalhador se veja obrigado a deixar
de cumprir 0 seu dever de pontualidade e assiduidade
no trabalho.

De entre as Imimeros motives que se podem apon
tat, apenas deverao merecer a proteccao legal, em ter
mos de serem considerados justificativos, os que resul
tam de facto cuja reievancia para a scciedade au para
a vida pessoaJ do trabalhador esteja de acordo com a
actual realidade socio-economica do Pais. 0 referee
da disciplina nos locais de trabalho exije, em primeiro
lugar, que se nao tolerem e sejam punidos adequada
mente as ausencias injustificadas do trabalhador,

Para 0 efeito, 0 presente decreta institui urn con
junto de normas tendentcs a regulamentar 0 disposto
nos artigos 122.° e 123.° da Lei Geral do Traba
lho ou ainda a Resolucao n.? 12 da Assembleia do
Povo, datada de 7 de Novembro de 1981, na parte
respeitante as ausencias morivadas per doenca au aci
dente. Distinguem-se, desta forma, as ausencias que,
em razao dos factos que as determinam, dao direito a
beneficiar de Iicenca remunerada; as ausencias deter
minadas par motivos diversos dos previstos no arti
go 122.° da Lei Geral do Trabalho euja apreciacao
para efeitos de as considerar justiIicadas au injustifi
cadas, mas sempre com perda de remuneracao, fica a
cargo da direccao da empresa em conformidade com
os regulamentos internes: as ausencias motivadas por

83

CON'SELHO iDE MINtSTROS
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Ausencias justificadas e remuneradas

Art. 2.° - 1. Nos termos do artigo ~22.0 da Lei
Geral do Trabalho, tern direito a licenca remunerada
se trabalhadores que nao possam comparecer ao tra
balho pelos motives seguintes:

a) Participacao em Congresso, conferencias e en
contros convocados pelo Partido, Estados e
organizacoes de massas e outras organiza
~6es sociais;

b) Comparencia junto de autoridades judiciais,
militares, policiais ou outras com iguais po
deres para a ordenarem, quando devida
mente notificados:

CAPITULO II

CAPlTULO I
Ambito de aplica~o

Artigo 1.0 - 1. Regulam-se pelo disposto no pre
sente decreto, as ausencias ao trabalho ocasionadas
pelos motives previstos nos artigos 122.° e 123.0 da
Lei Geral do Trabalho, bern como as ausencias moti
vadas por doenca ou acidentes do trabalhador.

2. Estao sujeitos ao disposto no presente diploma,
todos os trabalhadores e ernpresas aos quais e aplica
vel a Lei Geral do Trabalho.

doenca ou acidente que quando devidamcnte justifica
das, duo direi to a compensacao do salario correspcn
dente, de acordo com as normas em vigor sobre Se
guranca Social; e, Iinahnente, as ausencias sem mo
tivos atendivel ou justificativo, consideradas faltas in
[ustificadas, que determinam perda de remuneracao
e podem ser sancionadas como infraccao disciplinar.

Nestes termos ao abrigo do artigo 59.0 da Lei Cons
titucional e no uso da faculdade que me e conferida
pela alinea i) do artigo 53.0 da mesma lei, 0 Governo
decreta e eu assino e Iaco publicar 0 seguinte:
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c) Mobilizacao ou convocacao de caracter mili
tar ou imposta pela economia do Pais, com
excepcao do service militar obrigat6rio;

d) Falecimento de familiares directos;
e) Participacao em actividades culturais e des

portivas;
f) Participacao em cursos de aperfeicoamento e

qualificacao pro fissional, sindicaJ e poiitica:
g) Prestacao de provas a que estejam obrigados

os trabalhdores estudantes;
h) Casamento do trabalhador;
j) Cumprimento de quaisquer outras obrigacoes

de caracter oficial ou social previstas por
lei.

2. Para alem dos casos em que 0 presente diploma
preve expressamente a duracao das licencas remune
radas a que se refere 0 mimero anterior, cstas durarao
pelo tempo estritamente necessaries para que se al
cancem os fins em vista dos quais sao concedidas.
3. As entidades e organismos responsaveis criariio

as condicoes necessarias para que 0 trabalhador nao
ocupe POt motive das actividades para que foi con
vocado, tempo superior ao da sua duracao efectiva.

Art. 3.° - 1. As licencas concedidas ao trabalhador
por motivo de falecimcnto de familiares, casamento
c prestacao de provas a que estejam obrigados os tra
balhadores estudantes, terao a duracao prevista nos
numeros seguintes:
2. Falecimento de familiares directos:
a) Quatro dias, tratando-se do falecimento de

conjuge ou de pessoa que, comprovadamen
te, viva com 0 trabalhador em uniao de
facto, e de falecimento dos pais, sogros, fi
Ihos ou irmaos do trabalbador;

b) Dais dias, tratando-se do faJecimeoto de avos
e netos, do trabalhador ou de qualquer
pessoa desde que com ele viva em cornu
nhao de mesa e habitacao,

3. Casamento do trabalhador: seis dias uteis, por
ocasiao do matrimonio.
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4. Prestacao de provas a que estao obrigados os
trabalhadores estudantes:

a) Um dia, tratando-se de provas do decurso do
ano lectivo (frequencias), que sera 0 pro
prio dia da prova quando esta se realize 110
periodo da tarde, ou a tarde do dia ante
rior e a manha do dia da prova quando
esta se realize neste tiitimo periodo:

b) Oito dias, seguidos ou interpolados para pre
paracao, que poderao ser distribuidos pelas
epocas normal e de recurso por ocasiao
das provas finais do ano lectivo (exames)
e os dias correspondentes a data da realiza
<;:aodestas provas.

Art. 4.0 - 1. A participacao em actividades cultu
rais e desportivas devera ter lugar, em regra, fora do
pcriodo normal de trabalho.

2. 0 trabalhador podera ausentar-se do trabalho
beneficiando da correspondente licenca, quando as
actividades culturais ou desportivas em que participa
sejam da iniciativa ou tenham 0 apcio das Secretarias
de Estado da Cultura ou da Educacao Ffsica e Des
portos e sejam do conhecimento do Ministerio do
Trabalho e Seguranca Social.

3. A licenca remunerada para participacao nas acti
vidades a que se refere 0 numero anterior abrange
igualmente actos preparatorios das mesmas.

4. As licencas remuneradas para a participacao em
actividades culturais e desportivas nao deverao exce
der 0 prazo de 15 dias e quando tal acontece as remu
neracoes deverao ser custeados pelo organismo requi
sitante.
Art. 5.0 - 1. As entidades junto das quais 0 traba

Ihador deve comparccer, que 0 tenham notificado,
requisitado ou mobilizado ou, de uma forma geral,
aquelas perante as quais 0 trabalhador deve praticar
os actos que justificam a ccncessao da licenca sao
obrigadas a fomecer ao trabalhador meios de prova
idoneos e circunstaneiados, con tendo nomeadamcnte
o local, data e periodo de comparencia do trabalha
dor.
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Art. 7.0 - 1. Quando 0 trabalhador se ausente por
motivos a que se refere 0 artigo 123.0 da Lei Geral
do Trabalho diversos daquelas que ccnferem direito
a licenca remunerada, devera comunicar 0 facto it em
presa com a antecedencia de 3 dias.
2. Quando nao seja possivel fazer a comunicacao

antecipadamente, devera 0 trabalhador justificar a
ausencia imediatamente ap6s o seu regresso ao tra
balho.
3. Nos casos a que se relere 0 mimero 1. deste arti

go, 0 trabalhador perdera sempre a remuneracao cor
respondente ao periodo de ausencia, sendo esta con
siderada justificada ou nao pela direccao da empresa
em conformidade com 0 que estiver previsto no regu
lamento interne, quando exista.

Ausencias, justificadas ou 030, com perda
de remuneracao

CAPITULO III
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2. As entidades referidas no mimero anterior devem
obrigatoriamente comunicar, com a antecedencia de
tres dias, a empresa a que pertence 0 trabalhador,
os motivos e a data de inicio da ausencia deste.

Art. 6.0 - 1. Quando conheca antecipadamente os
motives justificativos e a duracao da ausencia, devera
o trabalhador comunica-los obrigatoriamente a empre
sa com a antecedencia de 15 dias, exibindo nessa al
tura a notificacao, requisicao ou convocatoria que
eventualmente lhe tenha sido dirigida.

2. Quando se trate de motives imprevistos devera
o trabalhador coniunica-los, obrigatoriamcnte, a em
presa dentro dos 8· dias imediatos ao inicio da au
senoia.

3. 0 trabalhador e obrigado a fornecer a prova dos
motivos invoeados para justificaeao da ausencia scm
pre que esta lhe seja exigido pesa emprcsa, sob pena
de, a sua ausencia ser considerada injustificada.
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Art. 10.0 - As ausencias que nao sejam devida
mente justificadas ou euja justificacao, quando se
trate dos casos previstos no artigo 7.° do presente
decreto, nao seja aceitc pela direccao da empresa,
scrao consideradas faltas injustificadas.

Faltas iDjusti6cadas - suas consequenclas

CAP1TULO V

Art. 9.0 - 1. A compensacao do salario perdido per
motivo de docnca ou acidente sera feita nos termos
da Resolucao da Assembleia do Povo n," 12/81.
datada de 7 de Novernbro durante 0 perfodo ai
previsto.

2. Postcriormente regerao as normas que sobre
esta materia venham a ser postas em vigor no ambito
de sistema iinico da Seguranca Social.

Art. 8.° - 1. As ausencias motivadas por doenca
ou acidentes de qualquer especie deverao set justifi
cadas por meio de documento emitido pelos services
de saude onde 0 trabalhador seja consultado ou recebe
tratamento.
2. Per cada perfodo de ausencia motivado por

doenca ou acidente devera 0 trabaihador, entregar 0
correspondente documento de justificacao no prazo de
3 dias ap6s 0 desaparecimento das razoes que moti
varam as faltas,

Ausencias motivadas por doenca on acidente

CAPITULO IV

4. Para os efeitos do numero anterior deverao as
empresas prever nos respectivos regulamentos inter
nos, aprovados nos termos legais, os motives de
ausencia e respectiva duracao que serao considerados
justificados para alem das licencas remuneradas.
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o Presidente da Republica, Joss EDUARDO DOS
SANTOS.

Publique-se.

Visto e aprovado em Conselho de Ministros.

Art. 12.0 - Para comunicacac das ausencias e res
pectivos motives de justificacao deverao as empresas
colocar a disposicao dos trabalhadores 0 impressa
cujo modelo se publica em anexo ao presente decreto.

Art. 13.° - As diividas que se suscitem na aplica
<;ao e interpretacao do presente decreto serao resolvi
das por despacho do Ministro do Trabalho e Segu
ranca Social.

Art. 14.°-Ficam revogadas todas as disposicoes
que contrariem 0 disposto DO presente decreto.

Art. 15.°-Este decreto entra em vigor no dia 11
de Novembro de 1981.

CAPiTULO VI

Disposi~Oes finais

2. Os valores a descontar na remuneracao serao
os constantes da tarifa horaria e diana do trabalha
dol', previstos no qualificador aplicavel.

Alt. 11.0- 1. As Ialtas injustificadas dcterminam
a producao dos seguintes efeitos:

a) Perda da remuneracao correspondente ao pe
rfodo de ausencia injustificada;

b) Desconto no periodo de Urias na proporcao
estabeiecida por lei;

c) Punieao nos termos da lei.

,...
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Assiuatura e cargo do responsavcl

Data: / / .

Emprcsa Centro de Trabalho: .

Os motivos invocados na sua comunicacao de ausencia N .

Foram considerados: - [ustificados com direito a Ilcenca reo
munerada

- [ustificados sem direiro a Iicenca reo
munerada

- Injustificados .

Assinatura

Nos dias: .

Documentos de justi:fjca~o anexOs: · .

Data: / / ..

{
se ausentouComunica que:
Vaj ausentar-se

Por motive de: .

Empresa:................................. Centro de trabalho: .

Nome do trabalhador: · ·..

Comunica~o de aosencia N.o .

ANEXO

Modelo de impresso a que se refere 0 artigo 12.' do
decreto que antecede.
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(Suplemento ao Didrio da Republica n." 263, 1.' serie, de 1981)

o Presidents da Republica, JOSE EoUAR1)() DOS
SANTOS.

..........................................................................
Assiuatura e cargo do responsaveJ

Data: / / .

Empress:..................... Centro de Trabalho: .

Recebida nesta data a comunicacao de ausencia N.· .

Respeitante ao trabalhador: .
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Determina medidas para prot~o it matemidade

DECRETD N.o .8/82
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ARTIGO 1.0
(Ambitode aplica~o)

1. As empresas e as trabalhadoras abrangidas pela
Lei Geral do Trabalho darao cumprimento aos arti
gos 157.° e 158,° desta lei observando as disposicoes
do presente decreto.

A Lei Geral do Trabalho consagra urn importante
conjunto de direitos especiais das trabalhadoras, des
tinados a possibilitar uma efectiva integracao das mu
lheres no processo de trabalho «e, ao mesmo tempo,
o cumprimento da sua elevada fun~o social como
macs». E este exactamente 0 objective simultaneo das
medidas de proteccao a maternidade previstas nos
artigos 157,° e 158,° da referida lei.

No sentido de proporcionar uma aplicacao integral,
correct a e uniforme destas medidas de proteccao a
maternidade, deverao as emprcsas e as muiheres tra
balhadoras observar rigorosamente as disposicoes do
presente decreto.

Nos tcrmos da alinea h) do artigo 58,° da Lei Cons
tituciona] e no uso da faculdade que me e conlerida
pela alfnea i) do artigo 53,0 da mesma lei, 0 Conselho
de Ministros decreta e eu assino e Iaco publicar 0
seguinte:

Deereto n.O 18/82
de IS de Abril

CONSELHO DE MINISTROS
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1. Quando as tarefas desempenhadas pela trabalha
dora no seu pesto de trabalho habitual se mostrem
nocivas ao normal desenvoivimento da gestacao deve
a empresa assegurar-lhe trabalho adequado, man tendo
o salario anterior.

2. Salvo no caso a que se refere 0 mimero anterior,
a trabalhadora nao podera ser deslocada do local ha
bitual de trabaiho. A deslocacao para tarefas adequa
das ao estado da trabalhadora so podera ocorrer den
tro do mesmo centro de trabalho ou para centro de
trabalho situado na mesma area geografica.

3. A empresa nao pede determinar a prestacao de
qualquer trabalho extraordinario durante a gravidez.

4. Salvo no caso de pratica de grave infraccao dis
ciplinar que nao compete Dutra sancao, a trabalhadora
nao podera ser despedida durante a gravidez.

ARTIGO 3."

(Direitos da trabaUladol'3durante a gravidez)

1. A comprovacao do estado e tempo de gravidez,
da necessidade de ser mudada para outros trabaihos,
da ocorrencia do parto ou de qualquer doenca Ott aci
dente no decurso do perfodo pre e pos-natal, sera feita
par meio de documento emitido pelos services de
saiide a que a trabalhadora recorra para obter os
cuidados medicos gratuitos a que tem direito.

2. Quando surgem quaisquer dificuldades na ob
tencao do documento a que se refcre 0 mimero ante
rior devers a empresa prestar it trabalhadora 0 apoio
necessario, podendo mesmo obter directamente a prova
das deciaracoes pessoais da trabalhadora.

3. Logo que se encontre em estado de gravidez de
vera a trabalhadora avisar a empresa desse facto.

ARTIGO 2.0

(Coonptova.<;aodo Estado da 'I'rabalhadera)

2. Para efeito deste decreto, «empresa» e «Centro de
Trabalho» tern 0 significado previsto no artigo 1.° da
Lei Geral do Trabalho.
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1. Ap6s a parto a trabalhadora continuara em licen
ca de maternidade par urn periodo, em principia, de
sessenta dias. 0 periodo sera superior ou inferior a
sessenta dias nos casos previstos nos mimeros seguin
tes.

2. Aos sessenta dias referidos DO mimero anterior
somar-se-ao os que a trabalhadora nao tenha utilizado
dos trinta dias de licence pre-natal,

3. Se, por erro de calculo, a trabalhadora iniciou
a licenca pre-natal mais de trinta elias antes da data
do parto, sera 0 excesso descontado nos sessenta dias
de Iicenca pes-natal.

4. Se a trabalhadora desejar regressar ao trabalho
antes de decorridos os noventa dias de Iicenca de

ARTIGO 5.·

(CoDtinua~o cia licen~ 3pOs 0 parto)

1. A proibicao de pres tar trabalho extraordinario,
de transferencia para local de trabalho diferente do
habitual e de ser ocupada em trabalhos clinicamente
desaconselhaveis ao estado da trabalhadcra, vigorara
ate tres meses ap6s 0 parto, salvo indicacao medica
que [ustifique a necessidade de prolongar alguma des
tas interdi96es.

2. A proibicao de despedir a trabalhadora, salvo
por motivo disciplinar, estende-se ate doze meses apes
o parto.

3. Desde que prove que aleita 0 filho e estc a acorn
-p~e DO local de trabalho, a trabalhadora tern o, di
reito de interromper 0 trabalho durante dais periodos
de meia hora por dia para aleitamento do filho.

(Direitos cia tr.abalbadora apas 0 parto)

5. Ouando complete 0 oitavo mes de gravidez, a
rrabalhadora comunicara o facto a empresa e podeni
iniciar a qualquer momenta a licence pre-natal de
trinta dias a que tern direito.

ARTIOO 4.'
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1. Ap6s 0 termo da licenca pes-natal e nao ocorren-
00 qualquer dos easos a que se refere 0 artigo anterior,
podera a trabaihadora solicitar uma licenca comple
mentar sem direito a salario de duracao nao superior
a trinta dias.

ARTIGO 8,'"
(Licen~ complementar Wio remuocrada)

.-1. Em caso de parto de nado-morto ou de aborto
ccasionado por doenca ou acidente a trabalhadora
tern direito a quarenta e cinco dias de licenca ap6s a
data da ocorrencia.

2. Se 0 recem-nascido falecer antes de cxtinta a
licence pos-natal, a trabalhadora devera retomar 0
trabalho no prazo de seis dias ap6s 0 falecimento, mas
nunca antes de decorridos quarenta e cinco dias apes
o parto.

3. A trabalhadora comunicara a empresa, no prazo
de seis dias a data em que ocorreu 0 aborto ou 0 parto
a que se referern os n.os 1 e 2 deste artigo.

ARTlGO 7."
'(Aborto, pano de nado-morto au fljlccimento do rccem

-nascido)

ARTIGO 6.0
(parto prematuro)

, Em caso' de parto premature a trabalhadora tera
direito aos noventa dias de licenca de maternidade,
que contarao desde a data em que deixou de compa
recer ao trabalho P9t motive de parte.

mat~rnidade devera comprovar," atraves de documento
dos services de saude eu por outra forma igualmente
idonea, que se encontra apta. a retornar 0 trabalho.

5. Em qualquer dos casos a trabalhadora nao pcdera
retomar 0 trabaiho antes de decorridos quarenta e
cinco dias ap6s 0 parto.
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(Didrio da Republica n.· 88, 1.' serie, de 1,:)82).

ARTIGO 10.·
(Resolu~o de diivJdas)

As duvidas que se suscitem na interpretacao e apli
cacao do presente decreto serao resolvidas por des
pacho do Ministro do Trabalho e Seguranca Social
au, quando a natureza de materia 0 justifique, por
despacho conjuntc dos Ministros do Trabalho e Se
guranca Social e da Satide.

Visto e aprovado em Conselho de Ministros.

Publique-se.

Luanda, aos 14 de Abril de 1982.
o Presidente da Republica, Jose EDUAROO oos

SANTOS.

2. Esta licence complementar 56 sera concedida
pelas cmpresas que nao disponham de creche.

ARTIGO 9.0

~Pagamentodo sablrio-garantia dos dircitos)

1. Tcdas as Iicencas previstas neste decreto excepto
a licenca complementar nao remunerada, conferem di
reito ao salario correspondente ao periodo da sua
duracao,
2. Caso seja pago por rendimento, ou quando por

qualquer outro motive tenha valor variavel, devera
o salario dos period os de licenca ser calculado com
base na media des seis meses anteriores ao inicio da
gravidez.

3. 0 salario sera pago pela empresa ate ao rno
mento em que a sua compensacao passe a ser feita
pelo sistema de seguranca social nos termos da legis
lac;:aoa publicar.

4. A excepcao da licenca prevista no artigo 8.°,
nenhuma das Iicencas a que se refere a presente de
creto prejudicara qualquer outro direito da trabalha
dora nomeadamente 0 direito as Ierias anuais,
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Detennina medidas para protec~o
ao ctiminuido fisico

DECRETO N.o 21/82
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Considerando que os diminuidos ffsicos suportam
diversas formas de discrirninacao social, devendo a
Sociedade adoptar medidas tendentes a eliminar essa
discriminacao ;

Tendo em conta que os diminuidos sao capazes de
participar pIenamente no processo de desenvolvimento
e devem compartilhar activamente na vida Nacional,

Tendo em conta que' as primeira e segunda guer
ras de Libertacao Nacional c outras situacoes moti
vadas pelo regime colonial assim como as constantes
agressoes de que 0 Pais tern side alvo por parte das
autoridades racistas da Africa do Sui, provocaram e
provocam a existenciade um grande mimero de di-
minuidos;' '

De harmonia com as orientacoes do 1.0 Congresso
Extraordinario do MPLA-Partido do Trabalho, torna
-se necessario priorizar e orientar, de acordo com as
suas qualificacoes, a colocacao dos diminuidos ffsicos.

Para que se possa materializar aquela directiva, e
imperioso tomar medidas convenientes com vista a
promover, motivar e zelar a admissao dos diminuidos
fisicos nos postos de trabalho compatfveis, contribuin
do para sua reabilitacao e reeducacao de forma a
garantir a sua inte~ social.

Nestes termos ao abrigo do artigo 59.0 da Lei Cons
titucional e no uso da faculdade conferida pela ali-

-Dec:reto n.O 21/82
de 22. de Abril

CONSELHODE 11I1S180S
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Art. 5.° - As, ocupacoes de.stinadas aos diminuidos
fisieos deverao ser de. .acordo, com 0 tipo do grau de
incapacidade,

Art. 6.<1- Siio candidates a, emprego todos os di
minufdos ffsicos capacitados, os quais, podem 'inscre
ver-se nos Centres de Emprego da area da sua resi-
dencia. , "

nea i) do artigo 53.n da mesma lei,o Conselho de
Ministros decreta e eu assino e face publicar 0 se
guinte:

Artigo 1.~- Considera-se diminufdo ffsico todo 0
iadividuo que apresente reducao da sua integridade
fisica quer de ordem natural quer contraida, que se
reflicta na sua capacidade norma! para 0 trabalho. -
Art. 2." ---:1. Todos os organismos do Estado, em

presas estatais, mistas, -privacias e cooperativas bern
como organizacoes de massas e soeiais, sao ohrigados
a manter uma reserva de pelo menos dois por cento
dos postos de trabalho assalariado destinados a dimi
nuidos ffsicos.

2. Dentro desta reserva os mesmos organismos, c
empresas frcam obrigados a admitir, os diminuidos
Ilsicos enviados pelos Centres de Emprego n~ tcrmos
dos artigos segumtc::;. '
':5. Exceptuam-se do ambito dcste artigo os postos

de trabalho com con'(:Ii~s diffceis e penosas, princi
palmente em subterraneos, minas, pedreiras, fornos de
alta temperatura ..·centrais termicas e andainies com
altura superior a 5 metros.
, Art. 3-.0 ...:_Para 0 efeito do disposto 110 artigo ante
rior, devem os Centros de Emprego priorizar a colo
ca980 dos d4ninuldos ffsicos de' acordo. com as suas
quali£ica~Oes profissionais e capacidades ffsicas._
,Art. 4.° - Para aferigao da quallficacao profissional

e da capacidade fisica sao competentes, respectiva
mente, os Centros de ~J;llpre$o do Ministerio do Tra
balho e Seguranca Soclal e os Centros de Saiide ou
de Reabilitacao Fisica do Ministerio da Satide.

" ..
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a} vitimas de Guerra;
b) os sinistrados em consequencia de cumprimen

to de deveres cfvicos na salvacao da vida
humana, na proteccao da propriedade socia
lista e na manutencao da ordem publica;

c) maier debilidade economics e social;
d) profissao anterior;
e) maior grau de escolaridade,
j) menos idade.

Art. 9.° - Sao 6rgaos de reabilitaeao de diminuidos
ffsicos, 0 Centro de Medicina Fisica e de Reabilitacao
de Luanda e ° Centro de Rcabilitacao de Bomba-Alta
na Provincia do Huambo e outros acriar pelo Minis
terlo da Saiide de acordo com 0 programa proprio.

Art. 10.0 - As empresas mats importantes deverao
criar nas suas estruturas micleos de reabilitacao pro
fissional que acompanhem ° desenvolvimento da saude
ocupacional. .

Art. 11.° - Os Centres de Emprego devem encami
nhar os candidatos a reabilitar, as.estruturas adequa
das do Ministcrio da Satide.

Art. 12.0 - 1. Os Ministerios da Educacao, Saiide,
Secretaria de Estado dos Assuntos Sociais e dos Anti
gos Combatentes deverao cooperar na elaboracao de
urn sistema de reabilitacao e formacao profissional
que corresponda as linhas de desenvolvimento econo
mico do Pais e que satisfaca as necessidades dos di
minuidos ffsicos.

Art. 7.° - Os orgaos do Ministerio da Saude, das
Secretaries de Estado dos Antigos Combatentes e dos
Assuntos Sociais e da Cruz Vermelha de Angola que
tern ° controlo dos diminuidos ffsicos deverao enca
minhar.os cidadaos nessa situacao para os Centros de
Emprego,

Art, 8.° - sao factores que contribuem para a prio
riza9ao na colocacao dos diminuldos ffsicos os se
guintes:
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(Diiirio do Republica n." 94, 1." scric, de 1982).

Publique-se.

Luanda, aos 14 de 'Abril de 1982 ..

o Presidente da Republica, JOSE EDUARDODOS
SANTOS.

Visto e aprovado em Conselho de Ministros.

2. Os Ministerios de tutela que possuam ou. venham
a possuir Centros de Formacao Profisslonal deverao
sempre que se justifique criar Sectores de Formacao
Profissional para diminuidos ffsicos em coordenacao
com os organismos indicados, no ..ponto 1; deste artigo.

Art. 13.° - Ao responsavel da empresa que nao cum
pta com 0 disposto ro presente decreto sera aplicada
a multa de Kz 5.000.00 a Kz .20.000.00, independente
mente de outras medidas de caracter disciplinar ou
penal que venham a ser regulamentadas posterior
mente.

Art. 14.0- 1. Fica revogada toda a Iegislacao que
contrarie 0 disposto no presente decreto, a excepcao
d? Decreto n," ~5/$1,de 16 de Outubro,

2. As duvidas suscitadas pela interpretacao do pre
sente decreto ser&o resolvidas: pelo Ministro do Traba
lho e Seguranca Social.
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DECRETO N.O 58/82

Detcrmina medidas para protec~o de menores
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Decreta LO 58/82
de, de JaJbo

Considerando que os jovens constituem uma forca
dinamica e activa em todos os sectores da sociedade
e que .sem a sua participacao directa nao se levara
a cabo nenhuma promocao social;

Considerando que a Lei Geral do Trabalho profbe
as empresas, a admissao de menores de 14 anos de
idade e restringe 0 emprego de menores entre O~
14 e os 18 anos de idade:
Considerando ainda que o 1.0 Congresso Extraor

dinaric do MPLA-Partido do Trabalho orientou «as
cmpresas e centres de trabalho na conciliacao dos
interesses da formacao com os da producao, atraves
de formas que permitam aos trabalhadores dar 0 ne
cessario rendimento na aprendizagem, estudo e pre
dU9ao»;

Torna-se imperative regulamentar c empregode me
nores nos termos estabelecidos por Lei, de modo a
assegurar medidas especiais de proteccao, tendo em
conta os riscos ligados ao crescimento e maturidade
fisica e psfquica, susceptiveis de provocar doencas
ou acidentes profissionais.

Nestes termos, ao. abrigo do artigo 59.0. da Lei
Constitucional e no uso da ·faculdade conferida pela
allnea i) do artigo 53.0 da mesma lei, 0 Conseiho de
Ministros decreta e eo assino e faco ~ublicar 0 se
guinte:

Artigo 1.°- 1. 0 trabalho de menores reger-se-a
pelas disposicoes do presente decreto, excepto nas
empresas em que trabalham exc1usivamente pessoas

conELHO DE MllIlSlfIOS
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da familia do menor e estejam estes sob a direccao
do pai, mae ou tutor, observando, entre tanto, 0 dis
pOSlO nos artigos 4.°, 5.° e 6.°.
2. Considera-semenor para efeitos do presente de

creto, 0 trabalhador com mais de 14 anos e menos
de 18 anos de idade,
Art. 2.° - 1. Nao e permitido 0 trabalho de me

nores, quando a natureza do tr;l:balho GU, as circuns
tancias em que e prestado possam causae prcjuizos
fisicos ou mentais ao desenvolvimento normal, em es
pecial os traba.hos realizados em subterraneos, minas,
pedreiras, centra is termicas, fomos de alta temperatura
bern como todos os trabalhos pesados c nas ocupa
<;<)esconstantes da tabela anexa a este decreto, desde
que estejam ligados a producao (elaboracao) -ou rna
nuseamento dos produtos referidos. .

2. A proibicao estabelecida no mimero: anterior nao
se aplica acs maiores de 16 anos, estagiarios de cur
sos de aprendizagem estabelecidos por lei, desde que
os locais de trabalho tenham sido previamente visto
riados e aprovados pelas entidades competentes em
materia de proteccao e higiene de trabalho, devendo
0;;- menores serem submetidos a exame medico perio
dice, nao excedendo um ano.

3. Dada a fase de Reconstrucao em que se encontra
o Pais e atendendo as transformacoes constantes na
esfera industrial, a presente lista de trabalhos vedados
aos menores, devers ser revista anualmente.
Art. 3.° - ,E interdito 0 trabalho de menores em

teatrcs, revistas; cinemas, boites, cabares, dancings,
eestabelecimentos analogos, bent-como de vendedor au
propagandista de produtos farmaceuticos,

Art. 4.° - 0 horario de .trabalho para as menores
devera ser elaborado de modo a deixar um periodc
livre para a frequencia escolar.

Art. 5-.0 - 0 perfodo normal de trabalho dos meno-
res nao- excedera: '

a) para menores de 14 a 16 anos - 34 horas
semanais e 6 diarias:

b) para menores de 16 a 18 ancs - 38
semanas e 7 diarias.
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- Art. 6.°- Nao e permitido 0 trabalho nocturno
dos menores em qualquer tipo de actividade, salvo
no case de 0 trabalho nocturne ser estritamente 'indis
pensavel it sua formacao profissional, desde que 0
menor tenha idade superior a 16 anos e tenha sido
obtida autorizacao previa do seu representante legal
e do Ministerio do Trabalho e Seguranca Social.· -
Art. 7.°-1. Apenas sera permitido 0 trabalho

extraordinario des menores com idade superior a 16
anos, apes autorizacao do Ministerio do Trabalho e
Seguranca SOCial,em caso de iminencia de grave pre
juizo para a economia nacional.

2. 0 trabalho extraordinario dos menores, quando
prestado nas condicoes pre vistas no mimero anterior,
nao pod era tel' duracao superior a Z horas diaries
nem exceder -30 horas anuais e em nenhum caso sera
permitido em dia de descanso semanal ou Ieriado.

Art. 8.° - Os menores DaO devem ser transferidos
do seu local habitual de trabaiho sem autorizacac
dos pais ou tutores.

Art. 9.°,- Os menores nao -devem ser despedidos
por nao corresponderem ao trabalho que executam
na profissao ou especialidade. Neste caso, deverao
SCi encaminhados para outras especiaiidades no mesmo
centro de trabalho, na mesma empresa ou no mesmo
organismo .
. Art. 10.° - 1.'0 trabalho dos menores regulado no
presente decreta fica sujeito ainda as seguintes con
dicoes especiais:

a) garantia de frequencia it escola que assegura
a sua formacao academica eu profissional;

b) services de natureza leve que nao sejam noci
vos a sua saiide;

c) garantia it sua educacso perante 0 trabalho, a
disciplina, a proteccao e higiene:

d) a escolha livre de determinada profissao -ou
especialidade, conforme a sua inclinacao ou
desejo, desde que as mesmas noo estejam
proibidas a menores.
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. ,0 . .Presidente . da R~ubJjca, JQsE EDVARDO JX)S
SANTOS. " ' 'oJ I .'

"

", L~anda;,.ao$.5 "de'Jlllho de .1982.

'. c'
. Vista 'e ,aprovado' pelo Ceriselho de Ministros:

Publique-se.

~ ,. I

2•. .t\ empresa deve proEQrcionar ao menor ;:todas
as ,facilidades para mudar de 'elhpreg\>ot! (ie,posto de
trabcilho, .. ,1,7 . 'I, --:, ' ,.' .

3.. A empr,esa ou: centro de trabalho situadd em ,10-
calidade onde a escela estivpr a ,mais de 3 quilome
tros de gistancia e que ocupe mais de 30 meneres
analfabetos entre 14 e 1.8 ~no~, scrap obrigados a
manter um local apropriado ql1de lhes seja minis-
trada a !nstru9ao do 1.<> riivel.. '
: Art .. 11.°~ A apjidio dos meij0J;cs, para 0 empregq
que estao exer~endo, devera estar. s~jeita it ihspec~9
.medica periodica que nito exceda w um ano a contar
da data de admissao, ate que .atinjam 18 anos de
idade. .

Art. 12.0 - Os men~rCfs ,so poder~ .ser admitidos
ap emprego mediante II ex:ibi~a0 des -seguintes docu-
inentos: " ,

• , I ' ~

a) certidao de idade-comprovativa de jeil tee com-
"".' pleta<lo 1'4. anos,
[j) autoriziwao do p{li,'mae, ttttor ou responsa~
. vel l~al;. ,
c) documerito passado pelo' centro de Emprego .

.Art. 13.0 - Sera ajplicada a mutta no mont~IIJte de
Kz 5.000.00 a IKz 20;000.00 ao resPPl1savel da em

. .presa' que bao cumprir' ~Oh10 preceifuado no presente
de:cieto.( , ' .' ,
Art. 14.0 - Cabe ~o Ministe.rio do Trao~iho e Se

guranya Social, a reS01u~&o das dtividas ' suscitadas
na~jntetpreta9ao e aplica~o do !presen~e~'decreto.; "

Art; '15,0 - Este decreta entra imedfatamente em
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Acetileno comprimido ou dissolvido (fabrico e ma-
nipulacao );

Acido eloridrico (fabrico do);
Acido sulftirico (fabrico do);
Alcatroes, asfaltos e betumes (preparacao) e seus

derivados;
Asfa.tos (vide alcatroesj, .
Betumes (vide alcatroes):
Borracha (fabrico e trabalho da borracha empre

gando 0 sufereto de carbono e hidrocarbonatos);
Branqueamento de seda, Hi, linho, canhamo, aigo

dao; juta, ouro, pelo, cloro, cioreto ou acido: sulfu
roso, nos locais onde se desenvolvem gases noeivos
C Cal (fornos de);
Carnes (salgaca e preparacao de);
Chumbo (fundi~ao e laminagem de);
Cimento (fabrico nas oficinas onde haja poeiras

nocivas):
Cloreio de cal e cloreto alcalinos (fabrico de);
Clore (fabrico de) e seus compcstos;
.Conservas (Iabricas de), nas oficinas de scldaduras

e derretimentos e em maquinas que trabalham com
gas;

Cristal e vidro (polimento a seco);'
Destiiacao de Iiquidos alcoolicos de;
Electricidade, nas oficinas. em que se pro cede it

producao de luz ou de forca para' distribuicao ou se
carreguem' acumuladores; ,

Espelho (estanhagem dos);
Estanhagem dos vidros e dos espelhos;
EXlplosivose fogos de artificio (oficinas e fabricas):
Faianca (Iabrica de), nas oficjnas cnde se moem e

peneiram os materials;
. F6sforos (manipulacao de);

Frigotfficos. (onde se trabalha com vapores .aci<;los
ou amoniaco);

Ftindi9ao em segunda fusao- de-metais e suas Iigas;

-TABELA

1fa~,'v~os aos m:euores
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Galvanoplasria (oficina .de dourar, pratear, nique
Iar e cromar e de compor as metals pelos acidos):

Gesso, cal e pedras (moinhos de triturar, onde houve
pceiras e nao forem aspiradas):

Gesso (ferne de);
Grude (fabrico de);
Limpeza de tecidos e outros objcctos pelos liquidos

inflamaveis,
Liquidcs inflamaveis-alcool, eter, aguarras, benzina

e outros (deposito de)
Marmores e pedras (serracao e polimentos a seeo nas

oficinas onde haja poeiras e nao sejam aspiradas);
Metais (agucamento e polimento) sem aspiracao das

poeirasj
Momhos de casca:
Olarias (sem fornos fumivoros ou onde se empre-

guem no vidrado composto de churnbo),
Oxigenio (Iabrico de); ¢
Oleo de origem animal (fabrioo de);
Papel (fabricas de) nas oficinas onde se eseolhem

e preparam trabalhos e papeis,
Peles (lustragem e preparacao) onde haja poeiras

e nao sejarn aspiradas:
Porcelana (tabrica de), onde haja poeiras e .nao

sejam aspiradas:
Polidores (oficina de), onde nao haja aspiracao

de poeiras;
Ouartzo (trituracao e moagem do);
Serracoes, nas maquinas perigosas:
Sodio e seus sais (Iabrico): .
Soldadura autogenea;
Tapetes (limpeza de)
Tinturarias (nas oficinas onde se empreguem mate

riais t6xicos);
Vidro de cristal (fabricas de), nas oficinas onde

haja poeiras ou se trabalhe com acido fluorfdrico;
Vernizes (aplicacao a quente sobre papel, madeira

ou qualquer outra superficie.
o Presidente da Republica, JOSE EDUARDO 005

SANTOS.
(Diario da Republica n.O 160, 1.' serie, de 1982).
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Regulamenta a d~o do trabalbo

DECRETO N,O 61/82
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Regulamento sobre a dura~ao do Trabalho

CAPITULO I
Ambito de aplica~o

ARTlGO 1..

(Regime da dura~o dO trabslho)

L A duracao do trabalho prestado no ambito. das
relas:O~s juridico-laborais estabelecidas entre es tra-

Decreto n.O 61/82
de 3 de AgoSto

A Lei Geral do Trabalho manda regulamentar a ma
teria prevista no seu capitulo VIII sobre a dura~ao
do trabalho.

Neste senti do, estabelecem-se as formas para a con
cretiz89ao daquele objective a fim de possibilitar a
plena utilizacao da capacidade produtiva existente e
assegurar 0 direito dos trabalhadores ao repouso que
Ihes pennite nao apenas restauraz as energies dispen
didas, mas tambem uma efectiva participacao nas de
mais actividades sociais, culturais e reereativas, vi
sando, deste modo, contribuir para' a forrnacao e 0
desenvolvimento global da personalidade humana,
bern Como harmonizar os. interesses dos trabalhadores
e as necessidades das empresas em cada sector de
actividade.

Nos termos da alinea h) do artigo 58.0 da Lei Cons
titucional e no uso da faculdade que me e oonferida
pela alinea i) do artigo 53.0 da mesma lei, 0 Conselho
de Ministros decreta c eu assino e faco publicar 0
seguinte:

CONSElHO DE MINISTROS

, .

, .
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ARTIGO 5.·

(Redu~-iio da do:ra~o do periodo semanal de trabalho)

1. A reducao da duracao semanal do trabalho pres
tado ern condlcees particularmente fatigantes, perigo-

ARTIGO 4.·

(Casos espectais)

Os limites de duracao dos perfodos normais de
trabalho apenas poderao ser .alterados nos casas e
condicoes previstos nos artigos 5.0, 14.0 e 24.0.

CAPITULO II
Dura~ao dos penodos normais de trabalho

ARTIGO 3.°

(Limites mllll:imos dos periodos normals de trnbaIho)

E de 44 horas a duracao maxima, do perfodo nor
mal de trabalho semanal.

balhadores e as empresas, em conformidade com a
Lei Geral do Trabalho, rege-se pelo disposto neste
decreto.

2. 0 presente decreta aplica-se a todos os orga
nismos do. Estado, as empresas esratais, mistas, pri
vadas e cooperatives, hem- como' as organizacoes de
massas e socials.

I i

ARTIG9 2.·,

(Excep~cs)

1. Apenas poderao ser exceptuadas, total ou par
cialmente do regime de duracao do trabalho previsto
neste decreto, as actividades cujas caracteristicas o
tornem manifestamente inaplicavcl. ,

2. As excepcoes a que se rcfere 0 niimero anterior
56 poderao ser determinadas POt decreta do Conselho
de Ministros, sob preposta do Ministro do Traballlo
~ Seguranca Social ouvida ,a UNTA e os organismos
estatais interessados.
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1. 0 periodo de trabalho diario devera set inter
rompido por urn au varies interval os de descanso, de
forma que os trabalhadores nao prestem mais de cinco
horas de trabalho consecutive.
,2. 0 intervale au conjunto de intervalos previstos

no numero anterior em nenhum caso pcdera exceder
duas horas e nso sera inferior a meia hora, salvo se

ARTIOO 7,·

(intervalos diarios)

CAPITULO in
Intervalo de descanso diario e semanal

ARTIGO 6.0

(Fix~lf..iio do peeiodo dlaric de trabalho)

1. Em conformidade com 0 disposto no presente
decreto 0 perfodo de trabalho diario sera fixado no
acordo colectivo de trabalho OU, na falta destc, no
regularnento interno da empresa pela direccao respec
tiva.

2. Nos organismos do Estado, 0 periodo diario de
trabalho sera fixado em decreta do ConseIbo de Mi
nistros,

3. Em qualquer dos cases previstos no numerc ante
rior deverao ser assegurados 0 cumprimento das tare
fas da empresa, as necessidades tccnologicas e as nor
mas de proteccao e higiene no trabalho.

sas ou nocivas a saiide, pode ....ci set autorizada por
despacho do Ministro do Trabalho e Seguranca Social
e nao determine diminuicao do salario dos trabalha
dores beneficiados.

2. A reducao sera concedida com base em proposta
apresentada conjuntamente pelo Ministerio da Tutela
c Sindicato do ramo de actividade, devidamente fun
damentada e instruida com os esrudos comprovativos
da sua necessidade e aplicabilidade.
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1. 0 dia de descanso semanal a que tern direito os
trabalhadores s6 podera deixar de set o Domingo
quando a empresa esteja autorizada a laborar conti
nuamente ou as actividades a que se dedica nao .pos
sam ser suspensas nesse dia.

Z. A autorizacao para laboracao continua sera con
cedida atraves de despacho conjunto dos Ministros
do. Trabalho e Seguranca Social e de Tutela da em
presa de que se trata, ouvido a sindicato do respective
ramo de actividade,

3. As emprcsas dispensadas de suspender 0 Iuncio
namento ao Domingo sao as que se dediquem a algu
mas das actividades integradas na lista anexa a este de
creta. Esta lista apenas podera ser modificada nos
termos previstos no mimero anterior.

4. lndependentemente dos casos de laboracao con
tinua ou de dispensa de suspender a funcionamento,
podera ainda recair em outro dia da semana 0 des
canso semanal dOB trabalhadores cuja actividade tenha
necessariamente que ser prest ada ao Domingo. quer

ARTIGO 9.

(Descanoo semanal)

Entre 0 fim de cada periodo de trabalho diario
C 0 inicio seguinte havera urn intervale nao inferior
II "dez horas.

(lntenalos eetre os periodos dlarios de ttaballw)

ARTIGO 8.4

o Ministerio do Trabalho e Seguranca Social autcri
zar maier reducao ou mesmo a eliminacao do inter

._vale, desde que aceite pelos trabalhadores abrangidcs.
3. Nas actividades cujas caracteristicas 0 justifi

quem, designadamente quando vigore ° regime de tur
nos, '0 intervalo ou. conjunto de intervalos poderao set
considerados como tempo de trabalho, na,Q excedendo,
neste caso, uma hora de duracao total.

, ,
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ARTIGO 12.0

(Descanso~mplementar)

1. Quando da distribnicao diana do pcrlodo sema
nal de trabalho rcsulta mais urn dia ou meio dia de
descanso, alem do dia de descanso semanal, seta de
signado como descanso complementar.
2. 0 dia ou meio dia de descanso oomplementar

devera, sempre que possfvel, anteceder ou seguir 0
dia de descanso semanal.

ARTIGO 11."'

(Dura91o mllllma e limites do descanso semanal)

1. 0 descanso semanal nao podera tcr duracao infe
rior a 24 hcras consecutivas comprcendidas entre as
zero e as vinre e quatro horas do dia da semana que
lbe c destinado.
-' 2. Os lirnites prcvistos na parte final do numero
anterior serao substituidos pela hora do termo do Ulti
mo turno anterior ao dia de descanso semanal e 0
fim da vigesirna quarta hora posterior, quando seja
praticado 0 regime de trabalho por turnos,

AltTIGO 10.0

(DcscaJISO semana1 em dia difereote do domingo)

1. Nes casos previstos DO artigo anterior 0 trabalho
prestade ao Domingo sera para todos os efeitos equi
parade ao trabalho prestado em dia normal de tra- _
balho.
2. A empresa devera assegurar acs trabalhadores

norrnalmente ocupados durante a Domingo urn perio
do de descanso semanal de duracao identica a do
descanso des demais trabalhadores.

3. 0 contrato de trabalho ou 0 titulo de nomeacso
mencionara as circunscancias a que se refcrcm os
ruimcros anteriores,

pela pr6pria natureza do trabalho, quer porque ao
Domingo so possa ter lugar durante 0 descanso dos
restantes trabalhadores.
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ARTIGO'15.·

Tipos de tumos)

1. Os turnos poderao scr fixes ou rotativos, Quando
sejam organizados tres turnos, estes serao obrigatoria
mente rotativos,

2. Sao turnos rotativos aqueles em que os trabalha
dores estao sujeitos as variacoes de horario decor
rentes da prestacao de trabalho em todos os turncs
previstos.

ARTlGO 14.0

(Elel'a~fiv da dllT'asao dos ;periodu,s de trabalho]

1. Quando, na organizacao clos turnos, seja absclu
tamente impossivel observar os lirnites maximos da
duracao dos periodos de trabalho previstos no arti
go 3.", poderao csses Iimites ser excedidos desde que
se estabeleca urn quadro regulador da duracfio do
trabalho. '

2. A duracao semanal media do trabalho normal,
calculada pelo mimero de semanas constante do refe
rido quadro, nao podera, em case algum, exceder qua
renta e quatro horas semanais.

3. Em nenhuma das semanas compreendidas no re
ferido quadro podera a duracao absoluta do trabalho
exceder cinquenta e seis horas.

CAPITULO IV'

Trabalho por turnos

ARTIGO 13."

(OJ'g;mi.za~lio e dura\'iiO des tumos)

J. Sempre que 0 perfodo de Iuncionamento da em
presa exceda a duracilo maxima do penodo ncrmal
de trabalho diario (9 horas), deverjio set organizados
turnos de trabalhadores difercrites,

2. Excepto nos casos previstos pelo artigo seguintc,
a duracao do trabalho em cada turno nao pode ser
superior ao limite maximo do periodo normal de tra-
balho diario (9 heras). '
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1. 0 trabalho prestado em regime de turnos rotati
vos confere 0 direito a uma remuneracao adicicnal
cujo valor devera ser fixado no acordo colectivo de
trabalho e que em nenhum case- sera superior a 20%
do salario do trabalhador.
2. 0 adicional a que se refere a mimero anterior

apenas sera pago quando seja efectivamente praticado
o regime de turnos rctativos.

3. A remuneracao adicional compensa integralmente
<) trahalhador pelas variacoes de horario a que esta
sujeito, pelo trabalho nocturno que preste em algum
ou alguns 'dos turnos e, ainda pela nao coincidencia
do descanso semanal com 0 Domingo.

4. Enquanto nao forem celebrados os acordos colec
tivos de trabalho, 0 valor da remuneracao adicional
a que se refere 0 n,? 1, sera fixado para cada empresa
ou sector de actividade por meio de despacho con-

ARTlG0 17."

(Remuncra~o adiciorud)

... .
(Antorizasio e -regras a obseevar n.a organiza~o dos turuos)

1. As empresas que pretendem iniciar 0 funciona
mento em regime de turnos deverao obter previamentc
autorizacao dos Ministerios do Trabalho e Seguranca
Social e da Tutela:

2. Em cada sete dias de trabalho havera para cada
turno um dia de descanso semanal que sera 0 setimo.
Pericdicamente . devers 0 dia de descanso semanal
coincidir com a Domingo.

3~ A rotacao (mudanca de turno) ocorrera apos 0
dia de descanso semanal, se noo for adaptado por
acordo entre os trabalha.dores e a Direccao da em
presa diferente periodo para a rotacao,

4. Quando nao seja possrvel assegurar 0 disposto
na. primeira parte do n," 2, devera ser garantido urn
ntimero de dias de descanso equivalente ao que rcsul
taria da observancia daqueJa regra.

-ARTIGO 16.·
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1. 0 horario de traba1l10. determina as horas de
infcio e termo do perfodo normal de trabalho diario,
O[ intervalos diaries de descanso. e 0 dia de descanso.
semanal.

2~ 0 horatio de trabalho de cada empresa sera esta
belecido de acordo com as digposi~6es legais.em vigor
e ateadera aos condicionalismos proprios de cada sec
tor de actividade e regiiio.

3. 0 horatio d,e trabalho resultara da sua negocia
~ao no. acordo cclective de trabalho ou, quando esre
nao existe, sera estabelecido no regulamentc Interne
da empresa. pela respectiva DirecgaO. . I '

4. Nas empresas ou sectores de actividad~s que e
justifiquem, atendendo ao. interesse geral do seu' fun
cionamento, podera 0 Ministerio do Trabalho e Se
guranca 'Social, ouvido 0. Mjnisterio 'de Tutela, orde
nat, por despacho, a observancia obrigatoria & um
~eterminado horatio. de tra15alho,

5. 0 horario de trabalho dos organismos do Estado
resultara do disposto a.que se refere- 0' artigo 7.0n." 2.

124

(HOlirio ~.e,uabaJho)

ARTIGO 19."

HOMO de Trahaiho

CAPITULO V

. Sempre que possivel os turnos serao organizados
de forma a que 0. primeiro se inicie a 'partir das
6 horas de cada dia,

(Inicio di8rio dos 'ru.mos)

ARTIGO 18.·

junto dos Ministros do-Plano, das Finances e do Tra-:
balho- e Seguranca Social, ouvido 0 Ministeri,o de
Tutela.

<;
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ARTIGO 24.·

(R~ cia dura~o do trabalho nodumo)

1. A duracso do. trabalho nocturno devers ser re
duzida, com excepcao das acrividades onde tal redu
~ao seja manifestamente impossfvel, como e 0 caso do

Trabalho noctu.mo
ARTIGO 23.·

Considera-se trabalho nocturne 0 que for presta do
no periodo cornpreendidc entre as 20 horas de urn dia
e as 6 horas do dia seguinte,

CAPiTULO VI

ARTIGO 22.0

(lsCD~o de bor:irio de trabalho)

A isencao de horario de trabalho podera confcrir
direito a. percepcao de horas extraordinarias ou de
uma remuneracao adicional cujo montante sera fixado
por decreto executive conjunto dos Ministros do Plane,
das Financas e do Trabalhce Seguranca Social, que
igualmente indicara os trabalhadcres abrangidos pela
presente disposicao.

ARTlGO 21.·

(Mapa de ooritrio de trabalho)

o horario de trabalho sera inscrito em mapa pro
prio, oontendo todos os elementos referidos pelo n,? 1
do artigo 19.°, 0 qual sera fixado em local da empress
acessivel aos trabalhadores per ele ahrangidos.

A.R.TlGO 20.·

(Colaboraeao -005 Siudic:atos)

o sindicato do ramo de actividade ou 0. orgao sin
dieal da empresa conforme 0 case, sera sempre ou
vido antes de ser fixado ou :alterado todo e qual-
quer horatio de trabalho. .
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1. 0 trabalho nocturno confere 0 direito a uma re
muneracao adicional igual a 25% do salario devido
por identico trabalho prestado durante 0 dia.

2. A remuneracao adicional prevista no mimero
anterior naa sera devida quando 0 trabalho nocturno
seja prestado em regime de turnos rotativos casos em
que se aplica 0 disposto no artigo 17.C do presente
diploma, ou quando constitua trabalho extraordinario,
casos em que apenas serao devidos os adicionais cor
respondentes nos termos do artigo 34.0 do presente
diploma.

(Remuncra~oadlcional)

ARTiGO 20.·

Deverao set mudados para trabalho diurno as tra
balhadores atingidos por doencas desde que desacon
selhados pelo medico a prestacao de trabalho noc
turno, bem ccmo os trabalhadores de idade superior
a 50 anos que 0 solicitem.

ARTlGO 25,·

(Mudan~ de mrno)

regime de tres iurnos, c ainda naquelas actividades
em que a reducao do trabalho tenha ja objecto de
reducao, atenta a sua especial penosidade nos termos
do artigo 5.0 deste decreto.·

2. A reducao da duracao do trabalhc nocturno seta
autorizada pelo Ministerio do Trabalho e Seguranca
Social, sob proposta conjunta do Ministerio de Tutela
e do sindicato do ramo de actividade, devidamente
fundamentada e instruida com os estudos comprova
tivos da sua necessidade e aplicabilidade.

;3. A reducao prevista nos numeros anteriores, quan
do autorizada, niio podera exceder uma bora diaria
c nao derermina diminuicao do salario dos trabalha
dores beneficiados.
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"
4. Quando, par raz6es de circunstancia particular-

mente grave, 0 interesse nacional 0 exigir, a interdi
~ao do trabalho noctumo das mulheres podera ser
suspensa per uma decisao do governo, ouvida a Uniao
Nacional dos Trabalhadores Angolanos (UNTA).

5. 0 disposto nos n.os 3"e 4, nao se aplica durante
o periodo de gravidez.

3. Cessa a proibicao prevista nc mimero anterior:

a) em caso de empresas em que estejam apenas
empregados os membros de uma familia;

b) em caso de forca maior que ocasione altera
c;ao' norma! no funcicnamento da empresa,
imprevisfvel e que tenha urn caracter pc
riodico:

c) no caso em que as materias-primas em Iabo
l'ac;ao susceptiveis de .rapida alteracao cor
ram risco de perda inevitavel se 0 traba
Tho nao continuar.

2. Nab e permitido 0 trabalho nocturne das mulhe
res entre' as 23 'horas de urn dia e as 6 horas do dia
seguinte, nas actividades industriais, excepto:

a) as trabalhadoras que exercam fuacoes de di
receao ou de caracier tecnico que envoi
yam responsabilidade;

b) as mulheres que se ocupem dos services de
higiene e de bern estar e. que nao efectuem
normaimente trabalhos manuais.

1. As empresas que pretendem iniciar 0 seu fun
cionamento regular durante 0 penodo nocturno deve
rao para 0 efeito obter autorizacao do Ministerio do
Trabalho e Seguranca Social, juntando logo 0 parecer
do Ministerio de Tutela.

(Autori~o para funcionameoto regnJar noctumo)

ARTIGO 27.0
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1. 0 trabalho extraordinario apenas podera ser pres
tado quando necessidades imperiosas da producao ou
service 0 determinarem,

2. Constituem, ncmeadamente, necessidades impe
riosas que poderao determinar a prestacao de traba
lho extraordinario:

a) a prevencao ou eiimina~o das consequeucias
de quaisquer acidentes ou calamidades na
turais;

(Condi~:ocs om que pode ser prestado () tr.o!halhQ
extraordinario) .

ARTlGO 2"1."

1. Considera-se trabalho extraordinario 0 que lor
prestado fora do penodo normal diario, em dias de
descanso semanal OU feriados e que nao corresponds
a actividade voluntaria para realizacao de tarefas so
licitadas pelo Partido e Organizacao de Massas.

2. Nos termos do mimero anterior deve ser consi
derado trabalho extraordinario todo aquele que seja
prestado:

a) em antecipacao ou prolongamento do periodo
normal de trabalho diario e ainda nos res
pectivos intervalos de descanso;'

b) no 'dia de descanso semanal do trabalhador,
bem como nos dins ou meio dias de des
canso complemental' previstos no horario
de trabalho:

c) nos dias feriados, ainda que se trate de activi
. dade de Iaboracao continua ou dispensada

de suspender 0 funcionamento nestes dias.

Trabalbo extraordiruirio

ARTlGO 28."
(NOI;i\o)

CAPfTUL6 VII

'.

i
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ARTIOO 31.·

(Dis.pensade trabalho extraOl'diairio)

, 0 trabalhador devera-ser dispensado de prestar tra
balho extraordinario quando invoque e justifique mo
tivo atendivel, designadamente relacicnado com os es
tudos, ,0 seu estado de satide, au esteja abrangido pelo
disposto nos artigos 40.° e 43.°' do presente diploma.

ARTIGO 32.0

(Limites mwnros)

1. Os Iimites .maximos de duracao do trabalho ex
traordinario - sedio os seguintes: "

,a) quatettta horas em media mensal, em cada ano,
para os operarios e os trabalhadores de

(Determinaeao da presf29io,de trabalho cxtraordinaric]

1. A necessidade de prestar trabalho extraordina
rio- devera set, dcterminada pela Direccao da empress
eu por quem' esta tenha investido de autoridade para;
o 'efeito, em conformidade com 0 regulamento interne,
apes consulta ao orgao sindical com pelo menos 24 ho
ras de antecedencia.

2. A consulta previa ao orgao sindical podera set'
substituida por uma comunicacao imediatamente pos
terior em caso de manifesta urgencia e impossibilidade
daquela consulta.

ARTIGO 30.·

,b) 'a montagem, manutencae OU reparacao de
equipamentos .cuja inactividade ou parali
sacao ocasione prejuizos a empresa ou cau

, se grave transtorno a populacao,
c) a ocorrencia temporaria de urn volume anor

mal de trabalho:
d) a substituicao de trabalhadores que se nao

" '"' y . ,..........

'apresentarem ao infcio do respeetivo turno
(duplo-turno); , , " r'

e) a salvaguarda de produtos Iacilmente deterio
raveis.
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(RemWlera.,Ao adicionaJ)

1. 0 trabalho extraordinario sera exclusivamente
remunerado de acordo com as criterios seguintes:

a) em dias normals de trabalho:
06.00 h as 20.00 h - 1,5 X salado normal

(adicional de 50%)
20.00 h as 24.00 h - 2 X salario normal

(adicional de 100%)
00.00 h as 06.00 h - 2,5 X salario normal

(adicional de 150%)

b) em dias de descanso semanal au feriados:
06.00 h as 20.00 h - 2 X salario normal

(adicional de 100%)
20.00 h as 24.00 h - 2,25 X salario ncr

mal (adicicnaI de 125%)
00.00 h. as 06.00 h - 2,5 X salario normal
. (adicionalde 150%).

ARTIGO 34.·

(Trabalho, fora dos periodos nonnais, que nAo sera
cOIlSidcrado extraordiDilrio)

Nao sera considerado trabalho exrraordinario 0 tra
balho prestado, fora dos periodos normals, para com
pensar antericres suspensoes da actividade, quando
esta suspensao tenha resultado de acordo entre os
trabalhadores e a direccao da empresa.

ARTIGO 33.0

administracao e services, tecniccs e respon
saveis directamente ligados ao sector pro
dutivo;

b) vinte horas em media mensal, em cada ano,
para os restantes trabalhadores.

2. Limites inferiores poderiio ser est~bclecidos por
despacho do Ministro do Trabalho e Seguranca Social,
ouvidcs 0 Ministerio de Tutela e 0 sindicato do ramo,
para as actividades particularmente perigosas ou noci
vas a satide.
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(Garaut!a de intervaliominimo e salario e descanso
compeasatOrio)

1. Quando, em resultado da prestacao de trabalho
extraordinario, a cbservancia do intervalo minima de
10 horas previsto no artigo 8.° colida com 0 inicio do
periodo normal de trabalhc seguinte, 0 trabalhador
tera direito a 56 retomar 0 trabalho ap6s 0 decurso
daquele intervalo e ser-lhe-a devido 0 salado cor
respcndente ao periodo nao trabalhado.

2. Quando preste trabalbo extraordinario no dia de
descanso semanal, 0 trabalhador pede, se 0 solicitar,
beneficiar de urn periodo de descanso ccmpensatorio,
nc decurso do penodo semanal seguinte, cuja dura
~aQ se determinara pe.a forma seguinte:

4) ate 3 horas de trabalho extraordinario nao tern
direito a descanso compensat6rio;

b) trabalho extraordinar.o de duracao superior a
3 boras ate 5 horas - tern direito a meio
dia de descanso ccmpensatorio;

c) trabalho extraordinario de duracao superior a
5 horas - urn dia completo de descanso ..

ARTIGO 35.0

2. Quando 0 trabalho extraordinario se prolongue
parti pericdo a que corresponde remuneracao adicio
nal inferior ao periodo em que se iruciou, sera devida
esia ultima por toda a duraceo do trabalho extraordi
.nano,

3. 0 dia ou meio dia -de descanso complementar
sera considerado dia normal de trabalno para efei.os
de pagamento de trabalho extraordmar,o ne,e p.es
tado (almea a) do n.? 1.

4. Considera-se prestado eP1 dia de descanso sema
nal ou em dia feriado 0 trabalho que flyer lugar no
periodo compreendido entre as zero e as vmtee qua
tro horas dos referidos dias, salvo traiando-se do re
gime de turnos, caso em que serao aplicaveis os limi
tes previstos no n," 2 do artigo 11.°.
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~ 2. Quando operfodo' normal de tr·abalho, por ante
cipacao 0-1.1 prolorigamenit;l; seja 'excedldo" ate 15 mi,
niffeS nao sera 'esteJ!lempo, considerade' tranaIlio ex-
tta6rdin'l:1rio. " . " .

1. Para efcitos 'de' remunerac;ao de trabalho extraor
dinaric serao considerados como 1/2 hora fracyoes de
rernpc ate, 30: min\itos e 'corPo :ml'l1il :,lOra. ,as' fi'ac,<;oes
cQmp.re~I1~Hda~eq'tre 30 e 60 lllil).ut:os: ',~

• ..,. .oI.:<Il" -... _, .. "

t :[, 1:;; I •

'.'.10 ,

ARTIGO '37.° " ,
.1 I -: r;f'° ..r~

'(CQrltagem:·'dit' dura¢lo 'do tr.lbalho extr'aord'j,nari~ft"

, ,

1. Os trab~lhadores que, fora do respectivo -ecrfodb
"normal' 'de ti;abalho;i se devanr manter -a disposi~ao
CIaempresa aentt.o ou"'fora do 116c~1dd''tra:b'alflO du
'rahte cfetctmiluid6 'lapsQ 'de tempo, "c6n~idera':s~' ~111,.. "\: rc : .: . '.... ." ,"). ,", .;;' . ,regnne de dlSROl1lb'I1idad~. .
"'1. ~ -, ,10', if ~ i.: I! F';" "") iI

2. 0 regime de ·!disRonibilidade devera. ser autori
zado pelo Ministro do Trabalho e Seguranca Social,
mediante solicitacao da emnresa devidarnente acorn-
panhada do parecer clli 6x'gfi'~§indical. .
. 5. Du~ante 0 'lped'l~9' i:lc' dispoAibiHdadt;~" ii-aha
lhador tern direito a .remuneracao adicional par tra
.b~o ~xtr.ao.l;di~~l'to ccrrespcndente, a ~Q% da) dura
gao .da .sua. efeGtiva p.}·eSCl).c;a"110 local ...de tra.!:1;alho.
.For.r,n~sd~vt;}r~as,da G0111pe.I}sa~aod~ ~itt!:;}9aode dis
RO~libmdage0d~vel'~0'.-set ;?ut~rizad~s :pelGl_'Ministeri9
'4.0 Trabalho e. S\1lguranya Social ou ~rxada·bo",~Ol;d!i)
q9~ectiy.o,;de irabalhe: ' ;, _ J':;

"AKJ;1~9 36.~

, '(DispODib.lidad~)
.~I 'i.~~,.;",

3.. CDtrabalho prestadG no dia ou meio dia' de des
canso coinplementar naG seta considerado para efeito

"'-",do'lmimero ant~riol:..

,. I
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ARTIGO 41."

(TrabaIbo nocturno dos men ores)

Nao e permitido trabalho nocturno dos menores em
qualquer tipo de actividade, salvo no case de 0 tra
balho nocturne ser estritamente indispensavel a sua
formacao profissional, desde que 0 menor tenha idade
superior a 16 anos e tenha sido obtida autorizacao
previa do representante legal e do Ministerio do Tra
balho e Seguranca Social.

ARTIGO 40.·

(Dura¢o do traba~ dos menores)

o perlodo normal de trabalho dos menores nso
excedera:

a) para menores de 14 a 16 anos - 34 horas
semanais a 6 dimas;

b) para menores de 16 a 18 anos - 38 horas
semanais a 7 diarias,

Nao c permitida a prestacao de trabalho extraordi
nario durante 0 periodo de gravidez e, salvo indica
yUO medica em contrario, ate Lres meses ap6s 0 parto.

ARTIGO 39.·

(TrabaIho extraaJ.'dinario das znulheres)

CAPITULO VIII
Regime especial de dura~o do trabalho das mulheres

e dos menores, Trabalho a tempo parcial

ARTIGO 38.·
(D~o do trabalho (}as mulheres)

A duracao do trabalho das mulheres regula-se peio
disposto no presente diploma com as modificacoes
constantes dos artigos seguintes.
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CAP1TULO IX

D~si~~ fin.ais e tranSit6Ijas
ARTIGO 44,·

(C8lcuIo das remunera~oesadicionais)

1. Para 0 calculc das remuneracces adicionais pre
vistas nos casas de trabalho nocturno, por turnos e
extraordinsrio, 0 salario do trabalhader, nos termos
do artigo 103.° da Lei Geral do Trabalho, 'para alem
da tarifa por complexidade ou do salario especial a
que 0 trabalhador tenha direito, compreende ainda
'3 tarifa por condicoes ancrmars e os inerementos por
condiy6es extra-qualificatoria desde que Ihe sejam de
vidos em fUll~O das caracterfsticas do trabalho.

ARrIGO 43.0
(I'raballio .8 tempo parcial)

1. Nas empresas cuja .activldade 0 permita devers
ser possibhitada a ocupacao de trabalhadores a tempo
parcial.

2. A remuneracao do trabalho .a tempo parcial sera
igual a f£ac~ao do selario correspondente ao penodc
de tempo acordado entre o trabalhsdor e a empress.

(Frabalho. ~ordinflrio dos. menor~)

1. Apenas sera permitido 0 trabalho extraordlnario
dos meneres com idade superior a 16 aDOS, em caso
de forea, maier em especial na iminencia de grave
prejuizo para a economia .nacional, .depcis de. ouvida
a Comissao Sindical e desde que nao afecte os .seus
estiidos. . ". .
, 2. 0 trabalho extraerdinario dos mencres, quando
presta do nas condi~6es -previstas no numero anterior,
nao podera ter .dura~ao superior a 2 horas diarias nem
exceder 3U horas anuais e .em nenhum caso sera per
mitido em dia de desCallSo seinanal ou feriadc.

ARnGO 42.•0
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4. No case de todos os elementos do salario do tra
balhador apresentarem ja um valor horario, bastara
adiciona-los para se obter 0 salario horario sobre 0
qual se calculara 0 valor da remuneracao adicional,

o trabalhador prestou tres horas de trabalho
nocturno.

Imaginemos que a percentagem adicional foi
fixada em 20%.

(S H + R A) X 3 = total que ao trabalhador
deve set pago por estas tres horas de trabalho
nccturno.

(65,56 + 13,11) X 3 = 236,01.

Kz 12.500X 12
44hX52 =(65,56)

EXEMPLO:

Salario especial Kz 10.000.00.
Condicoes extra-qualifi, Kz 2.500.00.

-
S M. = salario mensa! (contendo os elementos pre-

vistos no n," I),
D. S. = durayao do periodo nermal de trabalho

semanal.
S. ;R. = .salario horario.

em que:

S. M. X 12 =S. H. .
D. T. S. X 52

2. A compensacao salarial a que 0 trabalhador te
nha dire.to nao sera considerada para efeitos do mi
mero anterior.

3. Dado que 0 pagamento das remuneracoes adicio
nais previstas se faz por perfodo de uma hera ou meia
hera, devers o valor do salario horario ser caiculado
exclusivamente, por meio da formula seguinte:
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(Aut()rizasi)e8.Competencla do Minlstezio do Trabalho
e Seguran~ Social)

ARTIGO 46.·

1. Em todos os assuntos que digam respeito a dura
s:ao do trabalho, designadamente a fixacao e modifi
cacao de horatio de traba.ho, prestacao de trabalho
nocturno e extraordinario, organizacao de turnos, de
vera a direccao da empresa ouvir previamente, salve
nos casas em que se preve expressamente a comuni
cas:ao pos.erior, 0 6tgao sindical da empresa ou,
quando este nao existe, C orgao competente do sin
dicato do respective ramo de actividade.

2. Constituem infraccao ae dever de assegurar a
direito de participacao dos trabalhadores e 0 livre
exercfcio da actividade sindical, 0 impedimento ou
a criacao artificial de obstaculo a ccncretizacao do
dispcsto no mimero anterior.

ARTIGO 45.·

(CoJabora~o rom os slndieatos)

5. 0 criterio previsto nos numeros anteriores devera
ser devidamente adaptado quando 0 trabalho seja pago
por rendimento,

1. Pertence exclusivamente ao Ministro do Traba
lho e Seguranca Social, e nao· podera ser delegada,
a competencia para autorizar laboracao continua e
para modificar, diminuindo-a au ampliando-a, lista de
actividades autorizadas a n80 suspender 0 funciona
menta aos Domingos.

2. Pertence igualmente ao Ministro do Trabalho
e Seguranca Social, e considera-se desde ja delegada
nos responsaveis de cada Delegacao Provincial do
respective Ministerio, a competencia 'Para autorizar
o funcionamento nocturno e por turncs das empresas
e a prestacao do trabalho extraordinario nos termcs /
previstos no presente decreta.
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1. Compete, em primeiro lugar, aos services de
Inspeccao do Ministerio do Trabalho e Seguranca So..
cial, em estreita colaboracao com os argiles sindicais,
controlar e fiscalizar de {erma rigorosa 0 disposto
no presente decreto.

2. Deveriic igualmente assegurar 0 controlo de cum
primento das disposicoes sobre duracao do trabalho,
os orgilos do Governo a cuja tutela estejam sujeitas
as empresas e organismos nos quais sejam aplicaveis
aquelas disposicoes.

3. As infraccoes ao disposto no presente .decreto sc
rao punidas pela forma prevista no diploma a que
se refere 0 artigo 166.° da Lei Geral do Trabalho.

. (Fiscali7.a~Oe coatrolo, S~es)

ARTIGO 48.·

3. 0 Ministro do Trabalho e Seguranca Social de
vera determinar atraves de decreto executivo, 0 mo
delo a que obedecerao os documentos de registo pre
vistos nos mimeros anteriores e a periodicidade com
que deverao ser remetidos as Delegacoes Provincials
do respective Ministerio ..

1. 0 trabalho nocturne devera ser registado em de
cumento proprio, especificando a sua· duracao media
mensal, mimero de trabalhadores ocupados e os eo
cargos economicos resultantes da respectiva remune
rayao.

2. 0 trabalho extraordinario devera ser rcgistado
em documento proprio, especificando a sua -duracao,
ntimero de trabalhadores que ocupa, razoes que 0
motivam c ellcargos economicos resultantes da respec
tiva remuneracao.

(Rcgisto do trabalho nocturno e do trabalho extraordinudo)

ARTlGO 47.·
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o Presidente da Republica, Joss EDUARDO DOS
SANro~.

Publique-se.

Luanda. aos 3 de Agosto de 1982.

Visto e aprovado pelo Conselho de Ministros.

ARTIGO 51.·
(ResolD~es de dUvidas. PropOitas de altera~o)

Cabe ao Ministro do Trabalho e Seguranca Social,
atraves de despacho, resolver -todas as diividas susci
tadas na interpretacao e aplicacso do presente de
creto, bern como proper 80 Conselho de Ministros as
alteracoes que se mostrem necessarias.

Sem prejuizo do disposto no numero anterior fieam
revogadas todas as disposicoes. regulamentares sobre
durayao do trabalho actualmente em vigor.

ARTIGO 50.·
(Dispo..~isOes;:~Iameontaies revogadas)

ARTIGO 49.·

(Dorado. do. trabaJho)

1. Mantem-se em vigor as horarios de trabalho, fi
xados em cada empresa ou determinados par despa
cho anterior do Ministro do Trabalho e Seguranca
Social, que estejam de acordo com a presente decreto.
As alteracoes, quando necessaries, deverao ser intro
duzidas no prazo de noventa dias spas it entrada em
vigor deste decreto.

2. Quando considere estarem reunidas as condi
yoes Indispensaveis, podera 0 Ministro do Trabaiho
e Seguranea Social determinar, atraves de decreto exe
cutivo, que sejam submetidos a previa aprovacao to
dos os horarios de trabalho e respectivas: modlftcacees.
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(Diorio da Republica n." 181, 1" serie, de 1982).

o Presidente da Republica, JOSE EDUARDO DOS
SANTOS.

Lifla a que se refere 0 0.0 3 do artigo 9." do Decreto
... 61/82, de 3 de Agosto. tActividades dispen
sadas de suspender 0 sen funcionamento 80S Do
mingos. Igualmente aplicivel aos feriados nacionais
,or fo~a do artigo 2: do Decreta n." 92/80, de 20
de Agosto.

Hospitais, maternidades, casas de saude e postos
medicos:

Farmacias (nos casos em que nao seja possivel tur
nos de estabelecimento diferentes);

Hotels, restaurantes, cantinas, refeit6rios e estabele
cimentos similares,

Estabelecimentos de venda de produtos alimenta
res, incluindo os mercados;

Espectaculos publicos e a respectiva venda de bi
lhetes;

Postos de abastecimentos 'de combustiveis e lubrifi-
cantes; .

Services de TelecomunicayOes;
Services de energia electrica e abastecimento de

agua:
Televisao e radiodifusao:
argao de informacao escrita e tiragem diaria:
Transportes piiblicos e infraestrutura indispensaveis

ao seu funcionamento (gares, portos e aeroportos);
Postos fronteiricos e estabelecimento autorizadcs a

fwidonar junto dos roesroos (bancos, vendas de [ornais
e revistas, etc);

Tabacarias;
Agencias funerarias:
Agencias noticiosas:
Agencies de viagem:
Infant6rios.

ANEXO

I
,~
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