
LEI N.o 11/75
E

DISCIPLINA DO PROCESSO
PRODUTIVO }

~E REGULAMENTO

~~

~
REPODLICA POPULAR DE ANGOLA

lNA-1978ARQUIV
O L

. L
ARA



Insere varias disposicoes relativas
it Lei da Disciplina do Processo Produtivo

LEI N.O 11/75

ARQUIV
O L

. L
ARA



3

Considerando que a guerra que os inimigos do Povo
Angolano impoem, obrigam um combate ccrrado em
todos os campos; .

1

Tendo em atencao que a mcdida que 0 inimigo se
ve impotente para suster 0 avanco do exercito nacio
oal, muda de lactica infiltrando na retaguarda elemen
tos agitadores que escolhem para seu campo de acciio
o seio das massas trabalhadoras;
Atcndendo a que com csra tactica 0 inimigo pre·

tendo fomentar 0 divisionismo c perturbar 0 processo
produtivo, baixando a producao e diminuindo a ren··
tabilidade e consequenternente impcdir urn corrccto
apoio ao esforco de guerra em que todo 0 povo ango
lano esta envolvido;

Considerando que impera a demagogia na esfera da
producao, .pois, que esta diminui tanto 00 sector pri
vado como no-sector publico; .

Considcrando que 0 objective da nossa Revolucfio'
C construir a Republica Popular de Angola realmentc
tndependente nos dominios politico e econornico,

Lei n.O 11/75
de 15 de Dezembre
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Tendo em atencao que nao Se pode permitir 0
aparecimento de lima nova camada cxploradora, na
medida em que e objectivo da IlO$Sa Revolucao extir
par de uma vel. por todas a exploracao do hornern pelo
homem;

Considerando que as cxigencias da Reconstrucao
Nacional tern por base uma forte organizacao, disci
plina e vigiltlncia no sector da producao, tornando-se
imperioso que se introduzam alteracoes de rclcvo neste
sector e que se imponham norm as de conduta que
incidam nos domin.os publico c privado:
Considerando que embora as massas trabalhadoras

do pals tenham correspondido it palavra de ordem
«Produzir 6 Resistir» .• constata-se que alguns traba
lhadores tomam posicoes oportunistas. tornando-se
assim adversaries actives de uma concepcao rcvolu
cionaria de luta de classes;
Considerando que havendo «rrabalhadores» que in

jectam no seio das massas trabalhadoras a corrupcao
e outros desvios, outros ha que utilizam Iormas subtis
de agitariio no seio das massas e semciam Iormas de
Juta incorrectas que cnfraqueccm a frenrc anti-impe
rialista, atraiccando destc modo a Rcvolucao Ango
lana;
Por tudo isto e porque nesta conjuntura hist6rica a

eliminacao da cxploracao do hornem pelo homem pres
supoe a alteracao das relacoes de producao, ha toda
a necessidade de disciplinar 0 trabalho nos sectores
publico e privado;
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Dos crimes contra a prodncao

Artigo 1.0 - Sao crimes contra a producao os se
guintes:

a) Inutilizacao 01.1 deterioracao de mcios de pro
ducao, bern como 0 desvio dos mesmos que
reduza ou paralisc o proccsso produtivo;

h) Ex torsao, rnesmo que nao cometida por fun
cionario publico;

c) Peita, suborno ou corrupcao, mcsrno que nao
se verifiquc na funcao publica:

d) Furto e roubo no local de trabalho:
e) Injurias, amcacas ou ofensas corporais no local

de trabalho 01.1, sendo fora deste, por mo
tivo do cxercicio de funcoes por parte do
ofendido 01.1 do seu conjugc, ascendentes,
descendentos 01.1 parcntes ate ao segundo
grau.

/) Embrragucs e 0 estado de drogado no local de
trabalho;

g) Resistencia passiva no trabalho;

Lei do Disciplina do Processo Produtivo
PARTE I

No usa da faculdade conferida pela alinea e) do
artigo 32.0 da Lei Constitucional e ao abrigo da ali
nca a) do artigo 38.0 da mesma lei, .0 Conselho da
Revolucao decreta e eu promulgo 0 seguinte:

Nestes termos:
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Art. 2.<>- Aos crimes prcvistos nas altneas a), j) e k)
do artigo 1.0 sao aplicadas as penas previstas na lei
sobre a intervencao estatal.

6

§ 1.0 Consideram-sc services publicos os do Estado,
das autarquias locals C outros services publicos perso
ualizados.

It) Violacao pelos trabalhadores do disposto nos
artigos 30." e 3l.° da Lei Sindical e pela
entidade patronal do disposto no artigo 32.0
da mcsma lei;

i) Concessao de liccncas ou ferias que prejudiqucm
o normal funcionamento da actividade publi
ca ou privada;

iJ Abandono por parte de adrninistradores, dircc
torcs OU outros responsaveis pela actividade
das empresas privadas ou por elementos de
chefia dos services pubbcos:

k) Encerramento total ou de secedes significativas
da emprcsa por parte da entidade patronal
ou seus representantcs com poderes de admi
nistracllo ou de gerencia, scm autorizacao
do Governo;

l) Paralisacao do trabalho ou grevcs que nao
sejam conduzidas pelos sindicatos ou pelas
cornissoes sindicais onde aquelcs nao exis
lam;

m) Quaisqucr outros factos que legem gravemente
o processo produtivo.
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Art. 3.°- Aos crimes previstos nas alineas b), c), d)
e e) do artigo 1.0 sao aplicadas as penas previstas nas
disposicoes respectivas do C6digo Penal.

Art. 4.° - Aos crimes previstos nas alineas [). g) e
l) do artigo 1.0 c aplicavel a pena de prisao ate um ano.
Art. 5.°- Aos crimes previstos nas alineas il) c i)

do artigo 1.0 e aplicavel a pena de prisao ale dois anos.
Art. 6.° - Aos crimes previstos na alinea m) do ar

tigo ]'0 sera aplicada a pena de prisao nunca inferior
a seis meses.

Art. 7.° - Toda a pessoa que tiver noticia de qual
quer dos crimes previstos nesta lei podera participa-lo
por escrito ou vcrbalmcntc ao Ministerio do Trabalho
ou as suas delegacocs c subdelegacoes, que procederao
a imediata instrucao preparatoria.
Art. 8.°- Enquanto nao for reestruturada a organi

zacao judiciaria da Republica Popular de Angola, a
cornpetencia para julgar os crimes previstos nesta lei
e do Tribunal do Trabalho.

§ l ," Os processes referentes aos crimes previstos
nesta lei terao prioridade sobre quaisquer outros e
seguirao sempre a forma de processo de policia cor
rcccional, excepto DOS casos de prisao em flagrante
delito, em que se aplicarao as disposicoes respeitantes
ao processo sumario.
§ 2.° A pena de prisao nao podera ser substituida

por multa nem suspensa e sera curnprida em campos
de producao.
§ 3.() 0 recurso da sentenca condenat6ria olio tern

efeito suspensive.
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0) Censura registada;

b) Suspensao de vcncirnentos ou salaries por lres
dias, devendo 0 trabalhador mantcr-se ao
service:

Art. 10.0 - As pen as aplicavcis as Ialtas disciplinares
previstas no artigo anterior sao as seguintes:

§ unico. - 55.0 faltas injustificadas aquelas que nao
Iorem accites pela chefia e pela comissao sindical.

i) Admissoes, dcmissoes, prornocoes e nomeacoes
SCI't1 prcvio parecer da comissao sindical res
pectiva.

.,

0) Falta de assiduidadc ao trabalho:
b) Falta de pontualidade no trabalho;
c) Desrespeito as determinacoes dos sindicatos e

das comissoes sindicais ou dos elementos
de chefia na Iuncao publica;

d) Ausencia no posto de trabalho durante as horas
de service sern autorizacao do superior hie
rarquico ou sem ser em objecto de service;

e) Faltas injustificadas;

Art. 9.° - E indisciplina no processo produtivo 0
seguinte:

Da disciplina no processo prodntivo

PARTE 11
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§ unico. Semprc que aplicadas as penas das alineas
h) ~ c) deste artigo e considerado crime de resistencia
passiva e, como tal, punido pelo artigo 4." 0 abandono
do service pelo trabalhador. .
Art. 11.°- A pena de censura registada sera apli

cada ao trabalhador que corneta pela primeira vez
qualquer das faltas previstas no artigo 9.".

Art. 12."- E competente para aplicacao da pena
referida no artigo anterior a comissao sindical da em
presa ou de service publico a que 0 infractor pertenca
ou a associacao sindical onde aquela nao exista.
Art. 13.°- As penas das alineas b) a e) do ar

tigo 10: serao aplicadas aos reincidentes e de acordo
com a gravidade da falta cometida,

Art 14."-As penas referidas nas alineas b) a d)
do artigo 10." scrso aplicadas pelo Conselho de Disci
plina, composto pela comissao sindical ou associacao
sindical e por urn representante da entidade patronal ou
de chefia de service publico a que pertenca 0 infractor.

Art. 15.0- Da pena de censura registada pode 0
trabalhador recorrcr para a Conselbo de Disciplina no
prazo de oito dias e das pcnas aplicadas pOT este e -cia
pena de despedirncnto, aposentacao eompulsiva ou
demissao pode 0 trabalhador recorrer para a Minis
terio do Trabalho no prazo de quinze dias, sem efeite
suspensive, considerando-se 0 recurso provide se nil<;>

c) Suspensao, nos termos da alinea anterior. ale
seis dias;

d) Despromocao:
e) Dcspedrrnento, aposentacao compulsiva ou de

missao,
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Disposi~oes gerais
Art. 18.0 - Os membros das comissoes sindicais,

associacoes sindicais, 'gestores odeempresas ou elemen
tos de chefia dos services publicos que nuo participa
rem ao Ministerio do Trabalho os crimes previstos no
artigo 1.0 de que tenham conhecimento, scrao julgados
e punidos 'como cumplices da pratica dos mesmos cri
mes. Os meS1)lOS individuos que nao apliquem as pcnas
previstas nesta lei para as faltas disciplinares de que
tenharu conhecimento incorrerao nas penas do arti
'go 10.0 c sendo gestores de empresa, na multa do arti
go 17.0 aplica veis pela Inspeccao-Geral do Trabalho,
com recurso no prazo de quinze dias, sem ei'eito sus
pensive, para 0 Ministro do Trabalho.

10

'f
~I

PARTE m

for proferida decisao no prazo de vinte dias a contar da
sua interposicao.

Art. 16.0 - A apiicacilo das penas disciplinares que
nao seja feita em instancia de reeurso pelo Ministerio
do Trabalho sera obrigaroriamente comunicada aquele
Ministcrio. .
Art. ]7.°- A falta prevista na alinea f) do ar

tigo 9.°, corresponde a nulidade·da admissao, demissao,
promocao ou nomeacao indevidamente Ieita e 0 infrac
tor incorrcra na rnulta de 1000$ a 20000$, aplicavel
pela lnspecciio-Geral do Trabalho, com rccurso, no
prazo de quinze dias, sem eleito suspensive para 0
Ministro do Trabalho,
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fDilirio da Republica n," 29, I." scrie, de lSi12/75).

Presidcncia da Republica Popular de Angola, em
Luanda, 15 de Dezembro de 1975~- 0 Presidente da

, Republica. ANroNIO AOOSTINIIO NETO.

Promulgada em 13 de Dezcmbro de 1975.

Publique-se,

Vista e aprovada pelo Conselho da Revolucao.

Art. 22.0 - A presente lei entra imediatamente em
vigor.

Art 19.0 - Fica revogada a alinea aj do artigo 217.'
do Estatuto do Funcionalismo Ultramarino.
Art. 20.0 - 0 montante proveniente da aplicacao das

penas das allneas b) e c) do artigo 10.° e do artigo 17.0
reverte para 0 cofre da Uniao Nacional dos Trabalha
dores Augolanos - UNTA.
Art. 21.0 - 0 Ministro do Trabalho regulamentara

d presente lei.
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Regula a Lei n." 11/75,
da

Disciplina do Processo Produtivo

DECRETO N.o 3/76
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Regulamcoto da Lei 0.° 11/75 - Lei da Disciplina
do Processo Produtivo:

Artigo 1.0 A prova do cstado de embriagucs e de
drogado prevlsta na aJinea f) do artigo 1.0 de. Lei
n." 11/75, sera {ella sempre que possfvcl, atraves de
exarnes toxicologicos; sem prejuizo dos restantes rneios
de prova admitidos em processo penal.

Art. 2.° A participacao prevista no artigo 7.° da
referida lei, a qual devera center, sempre que possivel,
os elementos de identificaciio do arguido, sera feita it
Inspeccao-Geral do Trabalho, delegacoes ou subdele
gacoes do Ministerio do Trabalho, a quem incumbe,
igualmente, a instrucao preparatoria prevista naquele
artigo.

Ao abrigo da aJinca e) do artigo 32.0 da Lei Cons
titucional e no usa da faculdade conferida pelo arti
go 42.0 da mesma Lei e pelo artigo 21.° da Lei 11.0 11f
/75, de 15 de Dezernbro, 0 Ministro do Trabalho decre
ta e eu prornulgo 0 scguintc:

Dec:reto n.O 3/76
de 3 de Fevereiro

MINISTERIO DO TRABALHO
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Art. 6." A Jalta de pontualidadc consiste em atra
sos na entrada ao service que ultrapassem 0 total de
30m 'por scmana,

§ unico. A reincidcncia sera punida pelas penas
previstas nas aliaeas b) e c) do artigo 10.°.

16

Art, 5.° A Ialta de assiduidade prcvista na ali
nea a) do artigo 9.° cia refer-ida lei. consiste no ml
nimo de duas faltas injustificadas durante urn mes
ou seis Ialtas injustificadas durante um ano de tra
balho.
§ unico. A Ialta de assiduidade, no caso de rcinci

dcncia, e punida nos termos da alinea d) do artigo 10.°,
da rcfer.da lei.

Art. 4.<>Seja qual for a forma de proccsso, se a
pen a corrcspondente ao crime for de prisao, o numero
de testemunhas, quer de acusacao qucr tic defcsa, nao
sera superior a cinco; se a pena correspondentc ao
crime for de prisilo maior, 0 numcro de resicmunhas,
qucr tie acusacao qucr de defesa, nad sera superior
a vintc.

Art. 3." No caso de prisao em flagrante delito pre
vista no § I." do artigo 8.° da rcfcrida lei, sc aquela
nao for ef'ectuada pclas autoridades policiais, as pessoas
que a ela tiverem procedido, imed.atamentc deverao
cntregar 0 detido DO posto policial mais proximo, para
cfeitos de remcssa ao Tribunal de Trabalho.

§ (mico. A participacao verbal sera imediatamentc
rcduzida a escrita.
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Art. 7.0 A pena prevista na alinea e) do arti
go 10.0 da referida lei sera aplicada aos casos de re
pctidas reincidencias.
§ unico. A aplicacao da pena da alinea -e) do

artigo 10.0 daquela lei, nao colide com a aplicacao
da mcsma pena prevista nas leis gerais do trabalho em
vigor.
Art. 8.(' Sao elementos de chcfia nos services publi

cos os trabalhadores de categoria igual ou superior
a chefia de scccao, e nas empresas privadas, a enti
dade patronal ou seus legais representantes e as co
missoes de gestae ou administrativas.
Art. 9.0 A peticao do recurso das penas disciplina

res devera conter a alegacao do recorrente e indicar
a prova que interessa a sua defesa.
§ 1.0 0 conselho de disciplina e 0 Mirtisterio do

Trabalho S0 procedcrao as diligencias de provas repu
tadas indispensaveis para uma justa decisao.
§ 2.0 Os recursos interpostos nos tcrmos do ar

tigo 15.0 serao dirigidos, na provincia de Luanda, it.
Direccao-Geral do Trabalho e, nas restantes, as res
pectivas delegacoes ou subdelegacoes do Ministerio
do Trabalho, sendo competentes para decisao dos
mesmos recursos 0 director-geral e os delegados do
Ministerio do Trabalho.
Art. 10: 0 conselho de disciplina e constituido

por.:
a) Nas empresas privadas :
4 elementos da comissao sindical, incluido o
delegado sindical.

1 Delcgado da entidade patrona1.
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Art. II!' 0 conselho de disciplina rcunira per COD
vocacao do presidcnte, ou dum terce dos mernbros
do consclho de disciplina, dcvendo para 0 seu exer
cicio cstar preseotc pelo menos dois tercos dos seus
membros e as dcclsoes sao tornadas por maioria sim-
ples (metade e mais urn),' -
§ 1.0 Tern dirclro a voto no conselho de disciplina:
a) 0 delcgado sindical da cmpresa. que presidira;
b) Os membros da comissao sindical ou associa-
_ s:ao sindical; .

c) Os membros da comissao de gestae ou admi
nistrativa da empresa;

d) Os elementos de chefia do service publico. --

§ 2.° Na falta do elemento referido na alinea a), do
§ 1.°, a presidencia rccaira num 'dos elementos cons
tames da alinca b) do referido paragrafo.
§ 3.° No servico publico _presidira 0 elemcnto de

chefia.

c) Nos services publicos:
4 elementos da comissao sindical, incluido 0

delcgado sindical.
1 elemento de chcfia.

b) Nas empresas adrninistradas per comissoes de
gestae ou administrativas:

3 elementos da comissao sindical, incluldo 0
delegado sindical.

2 delegados da comissao de gestae Oll adrninis
trativa.
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(Didrio da Reptiblica, n,? 28, 1." seric, Ide 1976).

o Presidente da Republica, ANTONIO AGOSTINHO Nsro.

Publique-se.

Ministerio do Trabalho, em Luanda, 22 de Janeiro
de 1976. - 0 Ministro do Trabalho, David Aires Ma
chado.

Promulgado em 22 de Janeiro de 1976.

Art. 12.n 0 rnontante proveniente da aplicacao das
penas das alineas b) e c) do artigo 10.°, da referida
lei sera. dcpositado no Institute de Credito na conta
da Direccao-Geral do Trabalho C 0 provenicnte da
aplicacao do artigo 17.0 e da scgunda parte do ar
tigo 18.0 daquela lei na conta da Inspeccao-Geral do
Trabalho no rnesmo Instituto.
§ l.0 Nao havendo recurso au sendo este julgado

improcedente, a Direccao-Geral do Trabalho ou Iris
peccao-Geral do Trabalho Iara transitar 0 montante
da pena aplicada para a Uniao Nacional dos Traba
lhadores Angolanos - UNTA.
§ 2.° No caso de 0 recurso obter provimento, total

au parcialmente, 0 deposito ou 0 seu excesso rever
tera a favor recorrente.

§ 4.° No caso de empate na votacao 0 presidente,
para alem de seu voto, tern direito a veto de desem
pate.
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