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Tramitação do Expediente
•  Remeter o processo ao Ministro que su-

perintende a área da função Pública para 
despacho; 

• Publicar o despacho de fixação de venci-
mento excepcional no Boletim da Repú-
blica (pelo sector);

•  Arquivar o despacho e cópia do Boletim da 
República na respectiva pasta e uma cópia 
no processo individual do funcionário.

   
Colega, estou preocupado!! Sei  que o subsídio de 

funeral foi actualizado para 5.000,00 Mt, a partir de 1 de Julho de 
2012.Mas, como agente do Estado, eu não tenho direito!

   
Caro colega, isso não constitui preocupação, 

sendo agente do Estado, querendo se benificiar deste 
direito, deve manifestar por escrito, sujeitando-se ao 
desconto mensal de  0.5 % do seu vencimento.

VALIDADE
A tramitação do expediente no âmbito deste decreto 
termina  a 18 de Abril 2013.

Subsídio de Funeral

O  Regulamento  de  Assistencia  Médica  e  
Medicamentosa, prestada aos funcionários 
do Estado,  aprovado pelo Decreto n. º 21/96 
de 11 de Junho, institui o n.º 2 do artigo 1, o 
subsídio de funeral por morte do funcionário 
ou de qualquer beneficiário mencionado no 
artigo 3 do mesmo regulamento.

Nesse contexto, o Diploma Ministérial n. º 
215/2012 de 19 de Setembro, actualiza o sub-
sídio de funeral para 5.000,00 Mt (cinco mil 
meticais), a partir de 1 de Julho de 2012. 
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Vencimento Excepcional

O Decreto n.º  5/2011, de 18 de Abril,  estabe-
lece normas com vista a fixação do  vencimen-
to  excepcional dos funcionários que exerceram 
cargos de direcção, chefia e confiança, sem ob-
servância das formalidades legais ora em vigor.

Procedimentos

Para a instrução do processo de regulariza-
ção são válidos os procedimentos estatuídos 
no artigo 35 do Regulamento do Estatuto Ge-
ral dos Funcionários e Agentes do Estado,                                                                                    
aprovado pelo Decreto nº 62/2009, de 8 de Se-
tembro.

Pelo Funcionário

• Fazer o requerimento dirigido ao Ministro 
que superintende a área da função públi-
ca, solicitando a fixação do vencimento ex-
cepcional a luz do Decreto nº 5/2011, de 18 
de Abril;

•  Entregar o requerimento ao sector de recur-
sos humanos.

Colega, sabe que foi aprovado o decreto que dá direito a 
fixacão de vencimento excepcional para funcionários que exerce-

ram cargos de direcção, chefia e confiança sem despacho formal de 
nomeação e/ou com despacho de nomeação sem o visto do 

Tribunal Administrativo....

Humm!... 
É verdade?!

Vou já tratar 
disso...

Sim, mas deve ser comprovado por certidão de efectividade emiti-
do pelas finanças atestando o  exercício  daquelas  funções  e a percepção 

das respectivas  remunerações, e é aplicável aos funcionários no activo, no 
período compreendido entre 25 de Junho de 1975 a 6 de Maio de 1992.

  

Reunião com os funcionários

Sector de Recursos Humanos
•  Receber o requerimento;

•  Solicitar a certidão de efectividade ao Mi-
nistério das Finanças ou a Direcção Pro-
vincial de Plano e Finanças (para atestar 
que o funcionário exerceu o cargo e aufe-
riu o vencimento correspondente);

• Solicitar ao Ministério das Finanças (Di-
recção Nacional de Contabilidade Públi-
ca) ou a Direcção Provincial de Plano e 
Finanças, o cabimento orçamental;

Havendo confirmação do cabimento, instruir 
o processo constituído por:

• Proposta do dirigente do sector, solicitan-
do a fixação do vencimento excepcional 
ao Ministro que superintende a área da 
função pública;

•  Requerimento do funcionário;

•  Certidão de efectividade;

•  Cabimento orçamental;

•  Avaliação de desempenho dos últimos 
dois (2) anos do exercício de funções.

“O funcionário a Servir cada vez 
melhor o Cidadao” 

Vocês são funcionários importantes nesta instituição. Quero ouvir 
as vossas preocupações e sugestoes.


