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Assunto: Processos de Gestao e Execucao dos orcamentos

dos 6rgaos

do Sistema de

Administracao da Justi~a
Tornando-se necessario clarificar as competencies dos intervenientes

nos processos da

gestae e execucao dos orcarnentos dos Orgaos do Sistema de Administracao

da [ustica

(OAl's), no uso da competencia conferida pelo artigo 16 do Decreto n." 1/2018, de 24 de
Janeiro, determino:
Artigol
(Alteracoes Orcamentais]
1. A autorizacao das alteracoes orcamentais previstas no artigo 11 do Decreto n.? 1/2018,
de 24 de Janeiro, de Delegacao de Competencias,

e a todos

os niveis, da competencia

dos respectivos titulares dos OAl's.
2. A nivel central, a operacionalizacao
autorizadas

pelos titulares

das alteracoes

dos OAl's,

e

orcamentais

devidamente

efectuada no Sistema pelas respectivas

Unidades Intermedias Sectoriais do Subsistema do Orcamento do Estado (UI's do
SOE).
3. Ao nivel provincial, as alteracoes orcamentais autorizadas pelos titulares dos OAl's
sao operacionalizadas

no Sistema, pela Direccao Nacional

de Planificacao

e

Orcamento (DNPO).
4. Sao permitidas

transferencias

e redistribuicoes

de dotacoes dos OAl's

entre os

diferentes niveis (Central e Provincial) ou entre Provincias.
5. Nao sao permitidas redistribuicoes de dotacoes orcamentais nos seguintes casos:
a) Entre os agregados das despesas de funcionamento e do Investimento;
b) Entre diferentes grupos agregados de despesa, nas Despesas de Funcionamento;
c) No

grupo

Remuneracoes"

agregado

de

"Despesas

para "Demais Despesas com

com
0

0

Pessoal".

Pessoal",

de "Salaries

e

Artigo 2
(Aetos Administrativos)
1. Durante

0

exercicio econ6mico de 2018, as admissoes de funcionarios e agentes do

Estado na Administracao Publica, .circunscrevem-se aos Sectores da Educacao,
Saude e Agricultura.
. 2. Para os demais sectores, incluindo os OAJ's, sao permitidas admissoes nos casos de
vagas decorrentes de situacoes de morte, aposentacao, exoneracao, demissao ou
expulsao, desde que para dois (2) lugares vagos, ocorra apenas uma (1) admissao.
3. 0 provimento dos lugares previstos no n." 2 do presente artigo tern como condicoes
previas:
a) Parecer emitido pelo Ministerio da Administracao Estatal e Funcao Publica;
b) Confirmacao do cabimento de verba a ser emitida pelo Ministerio da Economia e
Financas.
4. Nos restantes casos

0

provimento de vagas nos orgaos e instituicoes do Estado,

feito com base na mobilidade do pessoal, de forma a rentabilizar

0

e

aproveitamento

dos recursos humanos existentes, sem acrescimo no Orcamento global e mediante a
transferencia da dotacao orcamental correspondente ao salario do funcionario, do
seu quadro de origem para

0

novo.

5. 0 limite de despesa para a realizacao de promocoes, progress5es e mudancas de
carreira e comunicado pelo Ministerio da Administracao Estatal e Funcao Publica, ao
titular do OAJ.

6. 0 titular do OAJ comunica a distribuicao do limite acima referido, aos sectores que
lhe sao subordinados, a todos os niveis.
7. A nivel central a VI do SOE respectiva efectua

0

registo do limite no sistema,

devendo em simultaneo comunicar ao Ministerio da Economia e Financas - Direccao
Nacional da Contabilidade Publica (DNCP).
8. Nos casos de sectores de nivel provincial, a distribuicao
comunicada

a

do limite deve ser

Direccao Nacional de Planificacao e Orcamento (DNPO), para efeitos

de operacionalizacao no Sistema.
Artigo 3
(Confirmacao de cabimento orcamental)
1.

E

competencia exclusiva do Ministerio da Economia e Financas a emissao da

confirmacao de cabimento de verba para actos administrativos e processos de
contratacao a serem submetidos ao Tribunal Administrativo para os demais orgaos
do Estado, incluindo os OAJ's.
2

,

'2. A cornpetencia indicada no n." 1'do presente artigo

e exercida

a nivel central pelo

Director Nacional da Contabilidade Publica ou seu Adjunto e a nivel provincial
pelos Directores Provinciais de Economia e Financas ou seus Adjuntos.
Artigo 4
(Entrada em vigor)
A presente circular entra imediatamente em vigor.

Maputo, aos

04de

3

Setembro de 2018

