REPUBLICA DE MO<;:AMBIQUE

TRIBUNAL ADMINISTATIVO

Instru~iio

n.' 01/GP/TA/2020

Atraves da Lei n. 0 112020, de 31 de Marya, a Assembleia da Republica ratificou a
Declarayao do Estado de Emergencia, constante do Decreta Presidencial n. 0
11/2020, de 30 de Marya, tomando-se, assim, imperiosa a adopyao de medidas
adicionais consideradas temporarias para a preven9ao e controlo da propagayao da
pandemia COVID-19, nos Tribunais que comp5em a Jurisdiyilo Administrativa,
Fiscal e Aduane ira e no Conselho Superior da Magistratura Judicial Administrativa.
Nestes tennos e ao abrigo do disposto no n. o 4 do artigo 2 da Lei n. o 112020, de 31
de Mar9o, conjugado com a alfnea q) do !1. 0 I do artigo 23, da Lei n. 0 24/2013, de I
de Novembro, alterada e republicada pela Lei n. 0 7/2015, de 6 de Outubro, determino
a adopyao das medidas adicionais seguintes:
1. A sujeiyao ao regime da urgente conveniSncia de serviyo, dos aetas e contratos
administrativos sujeitos a fiscalizayao previa que forem celebrados neste periodo
e enquanto vigorar, sem prejuizo da sua submissao ao tribunal administrative
competente no prazo de t:t·inta dias ap6s o termino do Estado de Emergencia.
2. Para os aetas e contratos que ja estejam a correr os seus tri:itnites legais, no
tribunal administrative competente, para efeitos de fiscalizac;ao previa, o prazo
para a concessao do vista suspende-se enquanto vigorar a Declara98:0 do Estado
de Emergencia.

3. Os aetas e contratos isentos da fiscaliza9ao previa que nao tiverem sido remetidos
ao tribunal administrative competente ate a data, devem ser submetidos ao

mesmo para efeitos de anota9ao ate trinta dias ap6s o terrnino do Estado de
Emergencia.
4. Os docurnentos que dao entrada nos tribunais da jurisdiyao administrativa e no
Conselho Superior da Magistratura Judicial Administrativa, devem ser
higienizados pelos meios adequados e manuseados observando todas as medidas
de prevenyao.

5. Deve assegurar-se a manutenyao dos servic;os minimos relatives as ireas de apoio
essenciais para o adequado funcionamento dos tribunais da jurisdiyao

administrativa, fiscal e aduaneira, bern como do Conselho Superior da
Magistratura Judicial Administrativa, observando a rotatividade dos
funciomlrios.

6. A rotatividade pode ser feita por adopyiio da alterniincia na assiduidade pelo
periodo de 15 dias, sem prejuizo da pontualidade.
7. Os funciomirios que estiverem dispensados asseguram a realizac;ao das
actividades profissionais no respective domicilio socorrendo-se dos meios
electr6nicos ao seu dispor, sob a orientayao e coordenac;ao directa dos respectivos
superiores hienirquicos.
8. 0 funciomirio que no regime de rotatividade estiver no seu domicilio, considerase disponivel, devendo manter-se apto a apresentar-se prontamente ao servi90
perante motivos ponderosos da institui9ao.
9. A dispensa dos funciomirios, ainda que estejam a assegurar as servi9os minimos,
podeni ser autorizada nos termos e para os efeitos das determina90es do
Ministerio de Sallde no iimbito da pandernia prevalecente, sendo imediatamente
substituidos.
JO.Os funciomirios que nos termos da legisla9ao e instru96es vigentes sobre a
materia sao considerados vulneniveis~ gozam de tratamento diferenciado no
quadro das medidas de preven9ilo da pandemia, sem exclusao da sua colabora9ilo
no funcionamento dos servi9os.

11. A nao realiza'):iio de reuni6es presenciais, salvo se forem de car:lcter inadi3vel,
devendo, neste caso, serern observadas as medidas de prevenyao emanadas pelo

Ministerio da Saude.
12.0s Secretaries-Gerais do Tribunal Administrative, do Conselho Superior da
Magistratura Judicial Administrativa e os Juizes Presidentes dos tlibunais da
jurisdiyao administrativa, fiscal e aduaneira garantem a operacionalizayao e

divulga91io da presente InstiU91io.
13.A presente Instruyao entra imediatamente em vigor, pelo periodo em que durar o

Est ado de Emergencia.

Maputo, 2 de Abril de 2020
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