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Reeolução n.o 2012019

de 21 de Novembro

Havendo necessidade de aprovar o Estatuto Orgânico
do Laboratório de Engeúaria de Moçambique, IP, criado pela
Portaria n3 l9748,de 5 de Março de 1963 e ajustadas as suas
atribui@s e competências pelo Decreto n! 521?II9, de 13 de
Juúo, nos termos do n.' 1 do aÍigo 1 da Resolução n." 3Ol?-016,
de 31 de Outubro, a Comissão Intenninisterial da Reforma
da Adninistração Pública delibera:

Artigo 1. É aprovado o Esüatuto Orgânico do Laboratório
de Engeúaria de Moçambique, IP ab'reviadarnente designado por
LEM, IP, em anexo, que é parte integÍante da presente Resolução.

Art. 2. Compete ao MinisEo que superinúende a área das Obras
Púbücas aprovaÍ o Regulamenüo Interno do LEM, IP, no prazo
de sessenta (60) di"s, contados a partir d^ dat^ da pubücação
da presente Resolução.

Art. 3. Compete ao Ministro que superinúende a rírea de obras
Pliblicas submeúer a proposta do Quadro de Pessoal do LEM, IP,
paraaprovação pelo órgão competente, noprazo de 90 (noventa)
dias a contar da data da publicação da presente Resolução.

Art.4. A presente Resolu$o entra em vigor a partir da data
da sua publicação.

Aprovada pela Comissão Interministerial da Reforrna da
Administação Ríblica, aos 12 de Agosto de 2019.

Pubüque-se.

O Presidenúe,Carlos Agostinho do Rosdrío.

Estatuto Oryânico do Laboratório de Engenharia
de Moçambique,lP

CAPfTTJLO I

Dlsposiçõee Gerais
Arnco 1

(Ndurcza)

O Laboratório de Engenharia de Moçambique, IP,
abreviadamente designado por LEM,IP é um instituto público
de fiscalização e normalização da qualidade de obras públicas
e privadas, dotado de personalidade jurídica e autonomia
edministativa e financeira.

Arnco 2

(SteOeeÂmUtto)

1. O LEM, IPtem a sua sede na Cidade de Maputo e desenvolve
a sua acüvidade em todo o tenitório nacional.

2. O LEM,IP pode criar Delegações ou outras formas
de representação em qualquer parte do território nacional,
mediante autorização do Ministro que superintende a área
das finanças, ouvido o ÍelrÍesentante do Estado na hovíncia.

Anrrco 3

Gtrtôutçõc.)
l. LEM, IP tem por atribuições:

a) Promoção da investigação, homologação e conholo
de qualidade no domínio da engeúaria civil e de
marcriais de onstru$o,sórcüúdas obras públicas;

á) Prìomoção e coordcnação da investigação cienúfica,
conuolo de qualidade de úras e do descnvolvirnenb
tocndógico,eodoernvistaoootúnuoaeereipamlo
e aboa práticada EngenhadaCivil;

c) Frestação de serviços de Ciência e Tecnologia
a€n|idadÊs públüsepivadae,nrionaise€stÍìangpins,

contribuindo para a inovação, a disseminação do saber
e a transferêhcia tecnológica;

d) Promoção e coordenação de estudos experimentais
no campo de engenharia civil e dos materiais de
construção;

e) Homologação dos resultados da investigaçáo na área
de controlo de qualidade de obras;

/) Colaboração com estabelecimentos de ensino
na preparação do pessoal técnico dos viírios graus
de especialização e revisão dos curricula respecúvos; e

g) Exercício da sua acção de criação, desenvolvimento
e difusão da investigação e controlo de qualidade
no âmbito da Engenharia Civil, nomeadamente
Engeúaria CiviVObras Rúblicas; Edifícios; Habitação
e Urbanismo e Tecnologia da Construção; Ambiente;
Hidráulica e Recursos Hídricos; Transportes,
Infraestruturas e Vias de Comunicação; Geotecnia
e Obras Subterrâneas; Metrologia; Indústria dos
Materiais; Componentes e outros materiais e produtos
para construção.

2. O controlo de qualidade das obras públicas e privadas
e dos materiais de construção a aplicar em obras públicas
e privadas é feito pelo Laboratório de Engenharia de Moçambique.

Annco4

(Competências)

Compete ao LEM,IP:

c) Promover investigações, estudos e ensaios, quer por sua
iniciativa, quer por solicitação de entidades públicas
ou particulares nacionais ou esfrangeiras;

b) Proceder ao controlo de qualidade dos materiais
de construção aplicados ou a empregar em obras
públicas;

c) Homologar sistemas construtivos e conholar aqualidade
de elementos de construção;

d) Proceder à observação do comportamento de obras
de engeúaria, com visüa a avaliar as suas condições
de segurança e durabilidade;

e) Prestar consultoria e assistência técnica, quando
solicitado;

/) Prestar serviços de investigação da água, para efeitos
da construSo civil;

S) Estabeleceracordos ouconüatos comoutras organiza@s,
públicas ou privadas, nacionais ou estrangeìras,
para a realização de investigação, estudos e ensaios
de interesse para os seus prcgranìas de acção;

lr) Criar, insalar e assistir laboratrórios locais especializados
junto das obras, sempre que se justifique;

Í) Licenciar laboratórios da área de engenharia civil
e de materiais de construção;

j) Realizar estudos de invesúgação e desenvolvimenSo
no âmbio de normaliza$o ê regulanrentação técnica
e elabomr adocuretttado necessária em colaboração
com outÍìos orgarüsmoo;

&) Ddender a propriedade inrctmnt dos esndos e proirtoe
do LEM,IP;

/) Manrcr intercâmbio científ-rco e técnico no quadro
drs suas atribui@s, ao nível interno ou inüerna-
cional; e

n) Propc a revisão oU qiustameno de rnrmas oontrslo
de qualidade das obtas de engenharia piviledoe marc-
riais de constnrção bem omro os egulamentos de
engenhariacivile anra aprov@ pela nrtcla seçtoÈal.
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Arnco-5

flfrüala)
I . A tutela sectorial é exercida pelo Minisfio que superintende

a iárea de obras públicas e compreende as seguintós competências:
a/ Aprovar as políticas gerais, os planos anuais e plurianuais

bem como os respectivos orçamentos;
á) Aprovar os relatórios de actividades;
c) Exercer acção disciplinar sobre os membros dos órgãos

directivos do LEM, IP, nos termos da legislação
aplicável;

d) Ofienar a realização de inquéritos ou sindicâncias aos
serviços do LEM,IP;

e) Aprovar o Regulamento Interno e outros regulamentos
que viabilizem o funcionamento do LEM, Ip;

l) Submeter a proposta de Regulamento de licenciamento
dos laboratórios da área de engenharia civil
à aprovação do Conselho de Ministros;

g) Nomear o Director-Geral e o Director-Gerat Adjunto;
fr) Homologar o licenciamento da actividade dos laboratórios

da ârea de engenharia civil;
i) Propor o quadro de pessoal para aprovação pelo órgão

competente;
j) Submeter a proposta de tabela de preços de ensaios

à aprovação do Conselho de Ministros.
À) Procederao controlo do desempeúo dos órgãos doLEM,

IP, em especial quanto ao cumprimento dos fins e dos
objectivos estabelecidos;

/) Revogar ou extinguir os efeitos dos actos ilegais
praticados pelos órgãos do LEM, Ip, nas matérias de
sua competência;

m)Ardenarareahzaçãodeacçõesdeinspecção,fi scalização
ou auditoria dos actos praticados pelos órgãos
do LEM,IP;

n,) Aprovar todos os actos que carecem de autori zaçãa ptévia
da tutela sectorial; e

o) hancar outros actos de controlo da legalidade.
2. A tutela financeira é exercida pelo Ministro que

superintende a área das finanças e compreende os
seguintes poderes:

a) Aprovar o orçamento anual do LEM,Ip;
á) Aprovar o relatório e.as contas;
c/ Aprovar os planos de investimento;
d) Proceder ao controlo do desempenho financeiro

doLEM,IP;
e) Ordenar arcahzação de inspecções financeiras;
/) Proceder ao controlo do desempenho financeiro,

em especial quanto ao cumprimento dos fins
e objectivos estabelecidos e quanto à utilização
dos recursos postos à disposição do LEM,Ip;

g/ Praticar outros actos de controlo financeiro, nos teÍmos
do presente Decreto e dernais legislação aphcâvel.

CAPÍTULOII

Slstena orgânlco
sEcçÃor

Asnco 6
' (órsíÍrs)

São órgãos do LEM,IP:
a) Conselho de Direcção
á) Conselho Técnico;
c) Conselho Cienúfico;
d) Conselho Fisgal.

AnmcoT

(Conselho de DlÍecção)
1. O Conselho de Direcção é o órgão de coordenação e gestão

da actividade do LEM,IP, dirigido pelo Director-Geral.
2. Compete ao Conselho de DirJcção:

a) ElabOraraproposta de planos e os respectivos orçamentos
anuais, submeter à aprovação das tutelas e assegurar a
respectiva execução;

á) Acompaúar e avaliar sistematicamente a actividade
desenvolvida, designadamente a uúlização dos meios
postos a sua disposição e os resultados atingidos;

c) Elaboraro relatório de actividades e o balanço, nos termos
da legislação aplicável;

d) Propor as políticas e estratégias de desenvolvimento
do LEM, IP, e submeter a aprovação das tutelas;

e) Dellbèrar sobre as necessidades de financiamento, bem
como os respectivos termos e condições, aceitar
doações, heranças ou legados;

/) Elaboqar a proposta de tabela de preços de ensaios
e submetê-la ao ministro de tutela;

g) Elaborar e submeter à aprovação conjunúa dos Ministros
que superintendem as iáreas das finanças e função
pública a proposta de tabela salarial dos funcionários
e agentes do Estado em serviço no LEM, Ip;

h) Deliberar sobre a aquisição de bens, arrendamento
ou aluguer, com observâacia da legislação apltcárvel

i) Apreciar e submeter a aprovação das tutelas o balanço,
o relatório de gestão do exercício e contas de gerência,
nos termos da legislação aphcável;

j) Deliberar sobre a proposta do quadro de pessoal
e o regulamento das carreiras profissionais específicas
do LEM, IP e submeter a aprovação da entidade
competente;

k) Apreciar e deliberar sobre o projecto de regulamento
intemo do LEM, IP e de oufros que estejam previstos
nos estatutos e os que sejam necessiírios a prossecução
das atibuições do LEM, Ip e submeter a aprovação
da tutela sectorial:

/) Deliberar sobre a criação, extinção ou fusão das unidades
orgânicas do LEM,IP;

rn) Deliberar sobre o programa e planos de actividades
anuais e submeúer ao ministro de tutela:

n) Apreciar os relatórios de execução do programa .
e do orçamento anuais e plurianuais, incluindo
o processo de contas e submeüer à aprovação da enti-
dade competente;

o) Aprovar o plano e programas de formação, estágio
e investigação;

p) Deliberar sobre a proposta de abate dos bens considerados
obsoletos, nos üemros da legislação apücável;

q) hpor às entidades compeüentes a revisão ou o ajusta-
mento de noÍrrÌas de qualidade; e

r) Deliberar sobre os instrumentos reguladores das activi-
dades do LEM,IP.

3. O Conselho de DirecçiÍo tem a seguinte composição:
a) Director-Geral;
â) Director-Geral Adjunúo;
c) Director dos Serviços C-entrais;
d) úefe do Departamento Crntral Autónomo; e
e ) C\efe de Repartição Central Autónomo.

4. Pode,m ser convidados a particiEar das reuniões do Conselho
de Direcção outnos técnicos de acordo com as matérias a trafaÍ.

5. O Conselho de Direcção reúne-se, ordinariamenúe t ,n?yêz
pormês e,exúaordinarianenüe, semprc que se moste necessiírio.
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ArncoS

(Conselho TrÉcnlco)

1. Conselho Técnico é o órgão de consulta do Conselho
de Direcção do LEM, IP, em matérias de naturezatécrnca.

2. Compete ao Conselho Técnico:

a) Emitir pareceres técnicos, sempre que para tal for
solicitado;

b) Propor ao Conselho de Direcção a definição e revisão
ou ajustamento de normas de qualidade, de controlo
de qualidade das obras de engeúariacivil e dos mate-
riais de construção, bem como outros regulamentos
de engeúaria civil;

c) Propor os trabalhos que devem ser incluídos,
por iniciativa do LF,M, IP, em publicações suas
ou em quaisquer outras, nacionais ou estrangeiras;

ü Emlrk paÍecer sobre programas de formação técnica
e científica e os respectivos curricula, quando
destinados ao pessoal em serviço do LEM, IP.

3. O Conselho Técnico:

a) Director-Geral;
á) Director-Geral -Adjunto;
c) Director dos Serviços Cenfais;
d) Chefe do Departamento CentralAutónomo; e
e) Chefe de Repartição CentralAutónomo.

4. Podem ser convidados a participar das sessões do Conselho
Técnico, sob proposta do Diiector-Geral, além dos membros
previstos no número anterior, e de acordo com a agenda de cada
sessão, outros técnicos de recoúecida competência.

5. O Conselho Técnico reúne-se. ordinariarnente de três em
hês meses e, extraordinariamenüe, sempre que o seu presidente
o convoque.

Arnco 9

(Conselho Científico)

1. O Conselho Científico é o órgão responsável pela apreciação
e acompanhamento das actividades de investigação científica
e desenvolvimento tecnológico do Laboratório de Engeúaria
de Moçambique.

2. Compete ao Conselho Científico:
a) Pronunciar-se sobre a orientação geral das actividades

de investigação científica e desenvolvimento
tecnológico do LEM,IP;

b) EmitlÍ parecer sobre o orçamento, planos e relatórios
anuais ou plurianuais de actividades de investigação
científica do LEM,IP, nomeadamente no que respeita
às actiúdades de investigação científica e de desen-
volvimento tecnológico;

c) Apreciar e emitir paÍe,ceres sobre projectos e actividades
de investigação, extensão e acordos ou protocolos de
cooperação científica para aprovação pelo Conselho
de Direcção;

d) Apreciare emilirpareceres sobre o desempenho técnico
científico do LEM,IP;

e) Aprwiat e emitir paÍeceres sobre a revisão das normas
de ensaios e dos regulamentos técnicos na área de
engeúariacivil dentno das afibuiçõeÁ do LEM,IP;

1) Propor ao Conselho de Direcção do LEM, IP a concessão
de Íailos honoríficos;

g) Promover a publicação dos trabalhos científicos
doLEM,IP;

&) Elaborar o plano anual de investiga$o;

i) Pronunciar-se, sobre a solicitação do Conselho
de Direcção, sobre a composição da unidade de
acompanhamento do LEMJP;

j) hopor ao Conselho de Direcção a composição dos júris
das provas públicas para atribuição de graus da carreira
de investigação científica;

k) Emitir paÍeceÍ sobre a definição das áreas científicas
do LEM,IP;

l) Emitir parecer sobre a atribuição de prémios de carácter
científico;

rn) Colabrar com oufras instituições em todos os assuntos
relacionados com a avaliação e formação do pessoal
de investigação;

z) Pronunciar-se sobre todas as questões que lhe forem
submetidas pelo Conselho de Direcção;

o) Aprovar o seu regulamento interno;
p) Apreciar gemitir pareceres sobre a promoção, formação

técnico-científica e de pós-graduação dos técnicos,
para homologação pelo Director-Geral.

3. O Conselho Científico é constituído por todos os que,
a qualquer título, incluindo o de bolseiro, quer sejam cidadãos
nacionais ou estrangeiros, exerçam actividade no LEM, IP, desde
que habilitados com o grau de Doutor ou equivalente, ou ainda
os que, não possuindo qualquer destas qualificações, integrem
a carreira de investigação científica em categoria igual ou superior
a de investigador auxiliar ou a carreira docente universitária em
categoria igual ou superior à de professor auxiliar.

4. O Conselho Científico pode ser constituído por cidadãos
que exerçam acúvidade no LEM, IP habilitados com o grau
de mestre ou especialista, quando seja insuficiente o número
de Doutorados.

5. O Presidente do Conselho Científico é eleito directamente
pelos seus membros, por escrutínio secreto, de entre
os investigadores do LEM, IP com a categoia de investigador
-coordenador e, nafalta deste, com a categoria de investigador
auxiliar.

6. O mandato do Conselho Científico tem a duração de dois
anos, podendo ser eleito para mandaúos subsequentes.

Annc,o l0

(Conselho Fiscal)

1. O Conselho Fiscal é o órgão responsável pelo controlo
da legalidade, da regularidade e da boa gestão financeira
e pafrimonial do LEM,IP.

2. Compete ao Conselho Fiscal:

c) Acompanhar e controlar com regularidade o cumprimento
das leis e regulamentos aplicáveis a execução
orçamental, a situaçãb económica, financeira e patri-
monialdo LEM,IP;

b) Examinar trimestralmente a contabilidade do LEM,IP;
c) Anúsar o relatório e contas e emitir parecer sobre os

mesmos;
d) Emitir parecer sobre propostas orçamentais do LEM,IP

e respectivas revisões e alterações, incluindo o plano
de actividade na vertente de cobertura orçamental;

e) Emitir paÍeoeÍ sobre o relatório de gestÍÍo de exercício
e conta de gerência, incluindo documentos de
certifcação legal de contas;

Í)Mitn|e;Í a Direcção Geral informada sobre os resultados
das verifica@s e exarnes que proceda;

g) ElaboÍar ÍelatóÍios da sua acção fiscalizadora, incluindo
um relaÍório anual global;
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à) ProporaoMinisüo datutelafinanceira e àDirecção Geral
arealização de auditorias externas, quando se revelar
necessário ou conveniente:

i) Verificar, fiscalizar e apreciar a legalidade da organização
e funcionamento do LEM,IP;

j) Verificar a eficácia dos mecanismos e técnicas adoptadas
pelo LEM, IP para o atendimento e prestação
de serviços públicos;

ft) Pronunciar-se sobre os assuntos que lhe sejam
submetidos pelo Conselho de Direcção, pelo Tribunal
Administrativo e pelas entidades que integram
o sistema de controlo interno da administração
financeira do Estado: e

/) As deliberações do Conselho Fiscal são tomadas por
maioria de votos expressos, desde que esteja presente
a maioria dos seus membros em exercício, incluindo
o presidente, tendo este ou quem o substitua voto
de qualidade.

3. O Conselho Fiscal é composto por três membros, dentre os
quais um presidente e dois vogais, representândo as áreas de tutela
financeira, da função públicae tutela sectorial, sendo o presidente
o representante do Ministério de Tirtela Financeira.

4. O Conselho Fiscal tem um mandato de tês anos, renovável
uma única vez.

5. O Conselho Fiscal reúne-se trimestralmente, mediante
convocação formal do respectivo presidente, em sessões
ordinárias e, extraordinariamente, sempÍe que se mostre
necessário, por solicitação de dois dos seus membros ou, ainda,
a pedido da Direcção Geral.

Arnco 11

(DlÍê@o)

l. O LEM,IP é dirigido por um Director-Geral, coadjuvado
por um Director-Geral Adjunto, nomeados pelo Ministro de
tutela sectorial.

2. O Director-Geral e o Director-Geral Adjunto têm um
mandato de quatro anos, renovável uma única vez.

3. Nas suas ausências ou impedimentos o Director-Geral
é substituído pelo Director-Geral Adjunto.

Axnco 12

(Gompetênclas do Director-Geral)
Compete ao Director-Geral :

a) Convocare presidir às sessões do Conselho de Direcção
e Técnico e assegurar o funcionamento regular
doLEM,IP;

b) Monitoraro cumprimento das deliberações do Conselho
de Direcção;

c) Dirigir o LEM, IP, assegurando o funcionamento
dos órgãos;

d) Executar efazer cumprir a Lei, regulamentos e nonnas
aplicáveis, relativas à gesÍiio do LEM, IP, bem como
as directrizes emanadas das tutelas s€ctorial e finan-
ceira;

e) Exercer os poderes de direcção, gesüío e disciplina
do pessoal;

/) Elaborar propostas de programas de actividades,
do orçamento e os respectivos relatórios de execução;

g) Celebrar confiatos aprovados pelo Conselho de Direcção;
ft ) Celebrar contraúo-progÍarna ;
i) Controlar a arrecadação de receitas;
j) Autoúzar a realização de pagamentos de despesas;
ft) Assegurar a orientação científica e técnica dos trabalhos

do LEM,IP;

/) Corresponder-se com outras entidades e estabelecer
intercâmbio com organismos de investigação
e controlo de qualidades afins;

ln) Representar o LEM, IP em júzo ou fora dele, activa
e passivamente;

n ) Licenciat laboratórios da ârea de engeúaria civil;
o) Nomear os directores de áreas, chefes de departamento

' e repartição do LEM,IP;
p,) Submeter os instrumentos reguladores das actividades

do LEM,IP à aprovação da Direcção Geral;
q) Exercerquaisquerfunções que lhe sejam acometidas por

Lei ou pelos Estatutos.

Annc,o 13

(CompetÇncla do DlrcctoÍ-GêÍal Adiunto)
Compete ao Director-Geral Adjunto do LEM,IP:

a) Goadjuvar o Director-Geral do LEM, IPno desempeúo
das suas funções;

à) Substituir o Director-Geral do LEM, IP nas suas ausências
e impedimentos;

c) Eiercer os poderes que lhe forem delegados.

CAPÍTI]LOM

Eetrutura e Funções das Unidadee Orgânicas
Amco 14

(Estrutura)

O LEM, IP tem a seguinte estrutuÍa orgânica:
a) Serviços Centrais de Materiais de Construção

e Estruturas;
ó) Serviços Centrais de Geotecnia, Hidráulica e Vias

de Comunicação;
c) Gabinete Jurídico;
d) D€paÍtamento de Qualidade e Metrologia;
e) Departamento de Planificação e Administração;
/J Departamento de Recursos Humanos;
g) Repartição de Aqúsições.

Arnc,o l5

(Serviços Cer*ra|s de llatedals de Gonstrução e Estruturm)
1. São funções dos Serviços Centrais de Materiais

de Construção e Estuturas:
a) Contolaraqualidade na áreade materiais de constrÈção

e estruturas a aplicar em obras üais como ediffiios,
pontes, barragens de betiÍo, postes de transmissão
de energia elécfrica, pavimentos de vias rodoviárias;
ferroviárias, aerop,ortuárias, portuárias e todos os
materiais usados na construção de estruturas de
engeúaria civil;

á) Proceder a investigação, estudo e ensaios relativos
aos materiais, pnocessos de construção e estrutuÍas
üadicionais e não tradicionais que envolvâm novas
tecnologias;

c) Emitirparecer sobre estudos referidos na alínea anterior;
d,) Realizar ensaios de recepção de pontes e ouüas estnr0rÍas

e o seu controlo pós-construção;
e) Realizar estudos sobre parologias das construções;
/ Proceder ao controlo de estabilidade pós-construção

de todas as obras de engenharia civil;
g) RealizaÍ estudos sobre patologias das-constuções tais

como em edifícios, ponte$, pontões e aquedutos,
ferrovias, aeÍopoÍüos, poÍtos e barragens;

lr) Proceder à análise química de betumes, adjuvantes,
aditivos e estúilizantes químicos dos solos;
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i) Proceder à análise química de ligas metálicas, solos'

águas, tintas, vemizes e materiais de construção, bem

como avaliar as suas propriedades tecnológicas;

j) PaÍticipar em actividades de normalização e qualidade
- 

de materiais e processos de construção e respectiva

regulamentação;
ft) Garãntir a implementação dos sistemas de gestão

de qualidade de ensaios;

l) Proceãer a avaliação do desempenho dos produtos

cerâmicos e de cimento hidráulico;

m) Apoiar na elaboração de caderno de encargo sobre

qualidade de materiais de construção a aplicar em

obras de engenharia civil;

n)Proúnirmodelos construtivos reduzidos que simulem as

acções actuantes numa obra de engenharia civil com

vista a certificação do modelo construtivo adoptado;

o) Certrfrcar materiais de construção;
p,lkealizar as demais actividades integradas no seu âmbito

de competências ou que lhe forem superiormente

incumbidas.

2. Os Serviços Centrais de Materiais de Construção e Estruturas

são dirigidos por um Director de Serviços Centrais apurado em

concurso e nomeado pelo Director-Geral'

Anrrco 16

(serviços"*.ï""i""::ïtff;ã;Hidráuricaevias

1. Os Serviços Centrais de Geotecnia, Hidráulica e Vias

cle Comunicação têm como função:

a) Controlar a qualidade, na 6rea de geotecnia e vias

de comunicação, dos materiais a aplicar em obras tais

como vias rodoviiárias, ferroviárias, aeroportuárias'
porturírias, de transporte de energia eléctrica, banagens
de terra e outas obras de aterro;

á) Avúar as camcterísticas mecânicas dos solos no domínio
das fundações de edificios, pontes, barragens de terra'

ba:ragens de enrocamento e obras de suporte com

vista ao estudo da sua capacidade de carga, à previsão

de assentamentos de esüutuÍas e à avaliação da sua

segurança;
c) Realizar estudos, ensaios e observações em apoio

as actividades de projecto, à construção de obras

de engenharia, reparação e conservação de vias

de comunicação;
d) Realizar estudos sobre os materiais a apücar em vias de

comunicação e os diferentes métodos de estabilização
de solos;

e) Efectuar estudos sobre critérios de qualidade das redes

dé'abastecimenúo de água e de esgotos;

/) Realizarensaios de recepção de equipamento de medição

de caudais,bombas,tubos e acessórios de canahzação;
g) Participar em actividades nomrativas e de regúamentação

respeitantes às características e comportamento de

obrãs de engenharia e vias de comunicação;
h) Gatantir a implementação dos sistemas de gestão

de qualidade de ensaios;
i) Estudar e observar o comportamento hidráulico

e hidrológico das bacias hidrológicas;
j) Realizar as ãemais actividades integradas no seu âmbito

de competências ou que the forem superiormente
incumbidas-

2. Os Serviços Centrais de Geotecnia, Hidráulica e Vias

I de Comunicaçáo são dirigidos por um Director de Serviços

iò9nt"it 
apurado em concurso e nomeado pelo Dirrctor-Geral'

Annco 17

(Departamento de PlanlÍicação e Administração)

1. O Departamento de Planificação,Administração e Recursos

Humanos têm como função:

a) No domínio da Planificação:

í. Preparar propostas de planos e orçamento anuais

e plurianuais do LEM, IP e monitorar a sua

execução;

lí. Preparar relatórios de gerência e balanço de contas

do exercício anual do LEM, IP;

iií. Pteparar o plano de actividades e orçamento

para outorgar em contrato-programa com

o Governo, bem como monitorar e reportar sobre

sua implantação. PaÍicipar nas negociações com

parceiros de cooPeração;

lv. Assègurar o cumprimento efectivo dos acordos;

v. Criar e manter actualizado o cadastro dos acordos

estabelecidos Pelo LEM, IP;

vj. Reàlizar as demais actividades integradas

no seu âmbito de competências ou que the forem

suPeriormente incumbidas'

b) No domínio daAdministração e Finanças:

i. Cumprir.e fazer cumprir as norÍnas e procedimentos

legais para a execução e controlo financeiro;

il. Tramitaro registo contabilístico de todo o expediente

referente às operações financeiras do LEM' IP;

Manter actualizado o registo do património do

LEM, IP; Assegurar a articulação institucional

com as demais instituições envolvidas no

processo de celebração de acordos internacionais;

iii. Planificar e desenvolver uma estratégia integrada

de comunicação e imagem do LEM, IP;

iv. Planear. desenvolver e implementar acomunicação

interna e externa do LEM, IP;

v.Zeln pela manutenção das instalações' viaturas'

móveis e ouúos bens patrimoniais do LEMIP;

vi. Assegurar, gerir e monitorar os processos

de arrecadação de receitas e realização de des-

Pesas do LEM,IP;

vii. Implementar o Sistema Nacional do Arquivo

do Estado (sNAE);

viii. Prcparat processos com vista à prestação

de contas;

ix. Realizar as demais actividades integradas no

seu âmbito de competências ou que lhe forem

suPeriormente incurúidas'

2. ODepartamento de Planificação eAdministração é dirigido

por um Chãfe de DepaÍamento Central Autónomo nomeado pelo

Director-Geral.

Arnco 18

(Departamento de Recursos llumanos)

1. São funções do Departamento de Recursos Humanos

c) Garántir a implementação do Estatuto Geral dos

Funcionários ãAgentes do Estado e demais legislação

complementar aptic'evA à gestão e administração de

Pessoal;
á) Implementar as actividades no âmbito das políticas

' 
e estratégias de prevenção e controlo de doenças

cúnicas e degenerativas, do género e da pessoa

, , P+$9[" de deficiência na tun$o púbüca;
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c) Assegurar a gestão dos recursos humanos;
d) Prcparar a estratégia e o plano de desenvolvimento

de recursos humanos:
e) Preparar as propostas do quadro de pessoal e de carreiras

profissionais específicas do LEM, IP;

f) Organizar, controlar e manter acttalizado o e-CAF
(Cadastro dos Funcioniários e Agentes do Estado);

g) Assegurar a realização da avaliação do desempenho
dos Funcionários e Agentes do Estado;

f t )  Implementar  as normas de previdência socia l
dos Funcioniírios e Agentes do Estado;

i) Planificar, implementar e conffolar o Estudo de legislação;
j)Piealizar as demais actividades integradas no seu âmbito

de competências ou que lhe forem superiormente
incumbidas.

2. O Departamento de Recursos Humanos é dirigido por
um Chefe de Departamento Central Autónomo nomeado pelo
Director-Geral.

Anrrco 19

(Gabinete Jurídico)

l. O Gabinete Jurídico tem como funções:

a) Prestar assessoria jurídica e judiciána ao LEM, IP;
b) Promover e assegurar a defesa dos direitos e interesses

do LEM,IP;
c) Propor meios de conciliação e acordos em demandas;
d) Defender o LEM,IP, quando este seja parte em processos

judiciais;

e) Interpor recursos aos tribunais competentes;

/) Acompanhar o desenrolar dos processos judiciais
e administrativos que sejam do interesse do LEM,IP;

g) Assegurare promoveralegalidade das decisões tomadas
pelos órgãos do LEM,IP;

h) Elaborar e analisar contratos, acordos e outros
instrumentos reguladores do LEM, IP;

i) Organizar o arquivo de legislação;
j) Divulgar a legislação de interesse para as actividades

do LEM.IP:
fr) Assegurar a conformidade da tramitação de processos

disciplinares e adequação da pena proposta;
/) Emitir pareceres sobre propostas de acordos intemacionais;
m) Realizar as demais actividades integradas no seu âmbito

de competências ou que lhe forem superiormente
incumbidas.

2. O Gabinete Jurídico é dirigido por um Chefe de Gabinete
de Instituto Público nomeado pelo Director-Geral.

Anrrco 20

(Departamento de Qualidade e MetÍologia)

1. O Departamento de Qualidade tem como funções:

a) Promover a aplicação de normas, em coordenação
com outras instituições de normalização nacionais
e internacionais;

b) Desenvolver e implementar sistemas de gestão
de qualidade do LEM,IP;

c) Promover a acreditação de laboratórios de ensaios
e velÍìr pela continuidade das condições necessárias
à sua manutenção;

d)Blaborar planos anuais e/ou semestrais, de calibrações
dos equipamentos sob a sua responsabil idade
e rcalizar todas as operações necessárias à calibração
dos equipamentos;

e) Analisar e emitir pÍìreceres sobre processos de certificação
de laboratórios comerciais na iírea de Engenharia Civil
que tenham sido submetidos ao LEM,IP;

/) Estabelecer e aplicar os critérios de utilidade dos equi-
pamentos em função dos resultados da sua calibração;

g,) Elaborar manuais de avaliação expedita dos materiais
e"de verificação da qualidade;

fr) Promover a redacção de procedimentos para as cali-
brações internas;

i) Velar pela realização dos ensaios solicitados ao LEM,
IP e sua monitoria tendo em vista a certificação
de conformidade e homologação dos resultados;

7) Submeter propostas para aprovação e homologação,
pelo LEM, IP de materiais e processos construtivos;

k) Solicitar a suspensão de actividades cuja qualidadejulgue
estar a ser posta em causa por não - conformidade;

/) Profor ao Director-Geral o abate de equipamentos
de ensaios laboratoriais: e

m)Realizar as demais actividades integradas no seu âmbito
de, competências ou que lhe forem superiormente
iniumbidas.

2. O Departamento de qualidade e metrologia é dirigido por
um Chefe de Departamento Central Autónomo nomeado pelo
Director-Geral.

Aurco 21

(Repartição de Aquisiçôes)

1. A Repartição de Aquisições tem como função:

a) Efectuar o levantamento das necessidades de contratação

,t *3J*ïY;iÏ; zw aprantficação anual das conrratações;
c) Elaborar os documentos de concursos;
d) Apoiar e orientar as demais unidades de serviços

na elaboração do catálogo contendo as especificações
técnicas e outros documentos importantes para
a contratação;

e) Prestar assistência aos jriris e zelar pelo cumprimento
de todos os procedimentos pertinentes;

/) Administrar os contratos e zelar pelo cumprimento
de todos os procedimentos atinentes ao seu objecto;

g) Manter adequada a informação sobre o cumprimento dos
contratos e sobre a actuação dos contratados;

h) Zelar pelo arquivo adequado dos documentos de con'-
tratação;

i) Realizar as demais actividades integradas no seu âmbito
de competências ou que lhe forem superiormente
incumbidas.

2. A Repartição de Aquisições é dirigida por um Chefe
de Repartição Central Autónomo nomeado pelo Director-Geral.

CAPÍTULOry

Representação Local do Laboratório de Engenharia
de Moçambique,lP.

Arnco 22

(Delegações)

1. O LEM, IP é representado, a nível local, por Delegações
Provinciais, que exercem as atribuições e objectivos do LEM, IP
no âmbito da sua jurisdição.

2. A Delegação é dirigida por um Delegado Provincial
nomeado pelo Director-Geral.

3. A organização e funcionamento da Delegação constam
do Regulamento Intemo do LEM,IP.
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Anrrco 23

(Funções da Delegação Provincial)

São funções da Delegação Provincial do LEM,IP:

a) Promover e rcalizar as actividades relacionadas com
controlo de qualidade dos materiais de construção
a serem aplicados em obras;

b) Assegurar e coordenar todas as acções operativas a nível
da respectiva árrea de sua jurisdição;

c) Propor e gerir os meios materiais, humanos e financeiros
necessários ao seu funcionamento;

d) Elaborn relatórios de actividades bem como o plano
de acção para o ano seguinte e submetô-lo à Direcção-
-Geral:

e)Elaborarrclatórios mensais e trimestrais e submetê-los à
apreciação e avaliação do Governo Provincial;

f) Elaborar os inventários periódicos e anuais dos bens
patrimoniais e zelar pelo cumprimento do Regulamento
do Património do Estado.

Anrrco 24

(Competências do Delegado Provincial)

Compete ao Delegado Provincial do LEM,IP:

a) Representar o LEM, IP na respectiva área de jurisdição;
b)Dingt,orgianizar e planificar as actividades da Delegação

de acordo com as estratégias e orientações superiores;
c) Realizar colectivos da Delegação e reportar à Direcção-

-Geral;

d.) Promover a colaboração com outras entidades que,
na respectiva área de jurisdição, prossigam fi nalidades
similares às do LEM,IP;

e,) Assegurar a gestão dos recursos humanos, financeiros
e patrimoniais adstritos à Delegação;

/) Assegurar a aplicação das nonnas e regulamentos naítrea
de controlo de qualidade de obras;

g) Garantir a avaliação do desempénho dos funcioniírios
e agentes do Estado a ele subordinados;

h) Elaborur è remeter ao Director-Geral a proposta
de plano de actividades e orçamento a desenvolver
no ano seguinte;

i,) Decidir, ao seu nível, a aplicação das medidas de execução
imediata que lhe forem presentes;

j) Propor ao Director-Geral a nomeação dos Chefes
de Departamento e de Repartição Provinciais;

fr) Exercer o poder disciplinaÍ sobre Funcionários e Agentes
do Estado a si subordinados;

/) Realizar as demais actividades integradas no seu âmbito
de c.ompetências, ou que lhe forem superiormente
incumbidas.

CAPÍTT.ILOV

Regime Ílnanceiro e orçamental

Anuco 25

(Rece{tas)

l. Constituem receitas do LEM, IP:

a) Os rendimentos resultantes da sua actividade;
á) O rendimentodos bens póprios eos afectos peloEstado;
c) Os subsídios, comparticipações ou donativos feitos por

entidades públicas ou privadas nacionais e eshangeiras;
d) As dotações e subsídios inscritos no orçamento

do Estado; e
e) Quaisquer outros rendimentos ou valores que por Lei

ou por contrato lhe forem atribuídos.

2. As receitas obtidas pelo LEM, IP, nos termos do artigo
seguinte, são canalizadas para a Conta Única do Tesouro, a título
de receita própria após a sua cobrança, devendo ser devolvidas
pelo Tesouro Público, no prazo de 5 dias úteis após a receitação,
a título de consignação definitiva.

Anrrco 26

(Regime financeiro)

O LEM, IP elabora anualmente o seu plano de actividade
e orçamento com base nas estratégias do Govemo definidas para
o LEM IP e submete à aprovacão da tutela sectorial.

Arlco 27

(Despesas)

Constituem despesas do LEM, IP:

a) As despesas com o respectivo funcionamento, incluindo
despesas com medidas para atracção, retenção,
motivação e desenvolvimento de recursos humanos
do LEM, IP, a formação de recursos humanos,
as deslocações em serviço, as visitas de estudo
e a participação em actividades de carácter científico
dentro e fora do País;

á) Os custos de aquisição, manutenção e conservação
de equipamento,  bens e serv iços necessár ios
à prossecução das suas actividades; e

c) Os custos resultantes de estudos e investigações
no âmbito de acção respectiva.

CAPÍTULOVI

Regime de pessoal e remuneratório

Annco 28

(Regime do pessoal)

O pessoal do LEM, IP aplica-se o regime jurídico da função
pública, sendo, porém, admissível a celebração de contratos
de trabalho que se regem pela Lei do Trabalho, sempre que isso
for compatível com a natarezadas funções a desempenhar.

Annco 29

(Regime remuneratório)

Sem prejuízo dos dteitos adquiridos, o regime remuneratório
aplicável ao pessoal dos institutos, fundações e fundos públicos,
é o dos funcionários e agentes do Estado, com a possibilidade
de adopção de tabelas diferenciadas em função da especificidade
da actividade desenvolvida e de aprovação de suplementos
adicionais pelos ministros que superintendem as iíreas de finanças
e tunção pública.

CAPÍTULOVtr

Disposições Finais
Arnco 30

(Livre acesso)
O pessoal do LEM, IPquando no desempenho das suas funções,

tem liwe acesso nos estaleiros de obras e nos estabelecimentos
das indústrias de materiais de constução, mediante exibição de
cartiíode idendficação, no verso do qual se encontra no respectivo
hanscrita a pÍesente disposição.


