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0. Carta do Presidente 
 
A Câmara Municipal de Sátão apresenta o seu Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e Infracções 
Conexas, para 2010, cumprindo com a Recomendação n.º 1/2009 do Conselho de Prevenção da 
Corrupção, publicada na 2.ª Série do Diário da República, n.º 140, de 22 de Julho de 2009.  
 
O Plano é assumido como uma oportunidade de melhoria do Sistema de Controlo Interno existente, 
embora se reconheça que é um documento de características novas, carecendo de um esforço especial 
para que a sua implementação seja efectiva, devido à inexperiência de Serviços, intervenientes e 
novidade que representa esta temática. Evidencia-se, contudo, a ampla disponibilidade de todos para 
participarem neste processo.  
 
Nesta fase inicial envolveram-se, na preparação deste Plano, as unidades-chave, em função das áreas 
mais susceptíveis de se verificarem anomalias, conforme recomendação da Associação Nacional de 
Município de Portugal (ANMP), quer no que respeita à identificação dos riscos e infracções conexas, 
quer na apresentação de medidas de prevenção, para que o documento final reflectisse as realidades 
dos serviços.  
 
A especificidade e complexidade do tema da corrupção suscitaram algumas dúvidas sobre o alcance e 
extensão das medidas a propor e, em última análise, entendeu-se que este como oportunidade de se 
implementar/ potenciar um serviço de gestão da qualidade, baseado em registos internos, propostas 
de melhoria contínua a serem levadas a cabo pelos respectivos serviços, criando uma consciência 
idónea do trabalho realizado. 
  
Constatou-se a importância de fortalecer os mecanismos de controlo interno existentes, 
direccionando-os para a temática da prevenção da corrupção e riscos conexos, e de reforçar as 
competências de todos os trabalhadores em exercício de funções públicas no que respeita a esta 
temática.  
 
A divulgação acrescida dos princípios e regras existentes, nomeadamente do Código do Procedimento 
Administrativo, e a adopção de medidas de sensibilização crescente para a matéria da prevenção da 
corrupção e riscos são determinantes para a concretização deste objectivo.  
 
Estamos confiantes na disponibilidade de todos para colaborarem na implementação do presente 
Plano, que constitui uma responsabilidade enquanto agentes ao serviço do interesse público.  
 

Sátão, Paços do Município, 28 de Dezembro de 2009. 

 

O Presidente em exercício, Alexandre Manuel Mendonça Vaz 
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1. Orientações da ANMP 
 

Segundo orientações da ANMP, atendendo ao que consta do seu modelo tipo, é possível retirar 

algumas considerações concernentes ao conteúdo do presente plano. 

O plano deve conter a identificação dos riscos de corrupção e infracções conexas por departamento/ 

sector/ área, identificando as medidas de controlo em função dos riscos inventariados. Para que tal 

seja possível, deverá proceder-se às definições e identificação dos vários responsáveis envolvidos na 

gestão do plano, sob órgão dirigente máximo. 

O plano deve prever de elaboração anual de um relatório de execução do plano, com vista ao contínuo 
melhoramento do mesmo e consequente redução dos riscos. 

A execução do plano permitirá salvaguardar aspectos indispensáveis nas tomadas de decisão (em 

conformidade com a legislação/ procedimentos/ obrigações contratuais), respeitando assim um 

processo de análise metódica, implicando a responsabilidade de todos os funcionários. Na medida do 

possível deverá ser considerada a graduação dos riscos em função da probabilidade de ocorrência. 

Considera a ANMP que existem vários factores que contribuem para um maior ou menor risco de 

gestão, a saber: a competência da gestão, a idoneidade dos gestores e decisores, a qualidade do 

sistema de controlo interno e sua eficácia e as inexactas medidas de frequência do risco.  

Consequentemente a gestão de riscos pressupõe acções de auditoria interna, a análise de informação 

solicitada à entidade, a análise de informação própria, o cruzamento de informações anteriores, a 

realização de entrevistas e de simulações que confirmam os sistemas de controlo entretanto 

implementados.  

 

 

 

A ANMP sugere que o plano deverá ter seguinte estrutura e que deverá incidir sobre as áreas-chave 

identificadas: 
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Estrutura 

Compromisso ético 

Organograma e identificação dos responsáveis; 

 

Identificação das áreas e actividades, dos riscos 

de corrupção e infracções conexas, das medidas 

e dos responsáveis 

Controlo e monitorização do plano 

 

Áreas-Chave 

A contratação pública 

Concessão de benefícios públicos 

Urbanismo e edificação 

Recursos humanos 

Gestão financeira 

Fonte: Adaptado, Plano-Tipo da ANMP 

Mais uma vez é reforçada a ideia de que o plano deve basear-se em princípios de gestão da 
qualidade, com enfoque nos procedimentos internos, havendo registos e procedimentos 
normalizados/padronizados, de forma a garantirem a transparência necessária, reduzindo assim 
os riscos de gestão e de corrupção. 

2. Lacunas identificadas 
 

Acontece que, apesar das recomendações valiosas da ANMP, que ao nível desta Câmara se 
identificaram desde já, alguns obstáculos no que concerne à elaboração do Plano.  

Se o plano é de facto para servir como um plano de gestão de riscos, tem de haver desde já 
implementado os mecanismos de controlo ou sistema de controlo. 

Actualmente, algumas Câmaras Municipais têm vindo a apostar na certificação da qualidade, 
dotando as mesmas de mecanismos de controlo que permitem avançar para um plano efectivo. 
Contudo, no caso do Município de Sátão, apesar de haver essa aposta nalguns serviços e será 
gradualmente implantado nos restantes, não existe lei que obrigue a tal ferramenta. 

Os diversos documentos a elaborar pelos Municípios também não reflectem os valores ou a 
missão do município, pelo que se poderá dizer, ao invés do que surge nas empresas, que estamos 
perante uma situação de ausência ou insuficiente existência de uma cultura empresarial, ou 
analogamente, no caso dos municípios, de uma ausência de uma “cultura municipal”.  

Se a nível empresarial existe o reconhecimento da necessidade desta cultura empresarial, para 
garantir um constante controlo e adequação da cultura empresarial definida ao meio envolvente, 
a partir da qual se podem perspectivar os recursos humanos necessários, as necessidades de 
actuação, os municípios, tal como as empresas, “deverão ser capaz de gerir um quase paradoxo: 
grande flexibilidade dos recursos humanos, de forma a possibilitar a empresa responder com 
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eficácia à mudança da envolvente; forte identidade que permite a ancoragem dos recursos 
humanos ao projecto empresa e a manifestação de padrões de comportamento que os 
diferenciam de outras organizações e os mantém unidos, que constituem a cultura da 
empresa.”(In: Humantor, p.53, 1997). 

Desafio é ler-se Câmara Municipal ao invés de empresa. 

Neste sentido, uma das principais lacunas identificadas prende-se a priori com o quadro legal, que 
não define suficientemente as tarefas a realizar pelos trabalhadores, ao fazê-lo, estaria apenas a 
obstaculizar uma eficiente gestão de recursos humanos, que responda eficazmente ao meio 
envolvente. Contudo, esta gestão pressupõe sensibilidade e conhecimento das tarefas a 
desempenhar.  

Por essa razão, está condicionada a actuação dos municípios, que tiveram de respeitar um quadro 
legal rígido no que concerne à gestão de recursos humanos, mas que, com a introdução do 12-A e 
da obrigação do SIADAP sofreu significativas alterações, dando às CM uma liberdade, no que 
concerne à gestão das tarefas dos trabalhadores e suas responsabilidades, até então 
desconhecida, devendo-se a essa razão a inexistência de uma análise de funções dos 
trabalhadores, dificultando a definição das tarefas e consequentemente das suas 
responsabilidades. 

Ao analisar os regulamentos das competências e atribuições em vigor, designadamente no que 
concerne às tarefas concretas, estas estão omissas e não se encontram afectas aos postos de 
trabalho (designação recentemente introduzida por força de lei).  

 

3. Propostas da Visão, Missão e Valores da Câmara Municipal 
 

A Câmara Municipal de Sátão é uma instituição dotada de autonomia administrativa e financeira e 
tem por missão assegurar aos munícipes um serviço de qualidade assente em valores de isenção, 
de imparcialidade, de zelo, de rigor administrativo contribuindo para o bem-estar dos munícipes, 
respondendo às suas exigências e solicitações de acordo com as competências atribuídas por via 
legislativa. 
No entanto, das suas atribuições e competências não resulta a Visão, correspondente à imagem/ 
percepção que se pretende que a Câmara Municipal tenha por parte dos munícipes. Também não 
resulta a missão, correspondente ao fio guião que deve orientar todas as condutas dos 
trabalhadores e que deve ser acrescentado de valores que consolidem a sua missão. 
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Visão  

A Câmara Municipal de Sátão pretende ser reconhecida como uma instituição de referência que 
actua com isenção e imparcialidade, com eficiente e eficaz desempenho, com respeito pela 
gestão pública em todas as actividades que desenvolve, dando uma resposta firme, informada e 
consentida aos objectivos de desenvolvimento do concelho e às necessidades dos seus Munícipes. 

 

Missão  

A Câmara Municipal de Sátão, tem como missão, regulamentar e gerir, sob sua responsabilidade e 
no interesse dos cidadãos do concelho, fins de interesse público municipal, nos termos e formas 
previstas na lei, tendo como objectivo principal das suas actividades, a melhoria das condições de 
vida, de trabalho e de lazer dos habitantes do concelho. 

Valores  

Ética - Exigimos de nós próprios e dos outros elevados padrões de conduta, de modo que não se 
considera suficiente "Saber" e "Saber Fazer", intimando-nos de que é preciso "Saber Ser", tanto 
no relacionamento, pautado por honestidade e respeito, com o munícipe como com os colegas de 
trabalho.  

Transparência - A conduta organizacional e pessoal deve ser corroborada através de 
procedimentos e registos que vinculem e comprovam a valores de isenção e equidade. 

Competências - Queremos comprovar que temos capacidades profissionais, com sentido de 
elevado rigor e de adaptação aos novos meios tecnológicos, colocando essas qualidades ao dispor 
dos munícipes, no intuito de simplificar continuamente a prestação dos nossos serviços. 

Enfoque no cidadão / cliente – Implementar constantes melhorias nos procedimentos e formas 
de contacto com o munícipe que facilitam o modo de lidar dos munícipes e vá de encontro à 
satisfação célere dos seus problemas. 

Liderança – corresponde ao processo de conduzir um grupo de pessoas, tornando-o numa equipe 
orientada para a obtenção de resultados. O líder tem como característica a habilidade de motivar 
e influenciar o grupo, de forma ética e positiva, de modo a que estes contribuam voluntariamente 
para o alcance dos objectivos do grupo e da organização.  

Equidade – Toda a actuação dos trabalhadores e eleitos locais pautam-se pela máxima isenção e o 
princípio de justiça social. 

Humanismo - Potenciamos a diferença como forma de enriquecimento do trabalho em equipa, 
respeitando o Outro na sua diversidade. 



 
 
 
 

M U N I C Í P I O  D E  S Á T Ã O  

CÂM ARA M UNI CI PAL  

9 
 

4. Organograma e identificação dos responsáveis 
 

4.1. Nota explicativa 
O organograma representa uma matriz mãe de uma estrutura organizada, pelo que deve ser 
constantemente actualizada. Contudo, atendendo à dinâmica inerente em algumas câmaras, a 
criação de projectos novos em tempo útil, esta é uma ferramenta que nem sempre é actualizada. 
Considerando a entrada em vigor da lei 305/2009 de 23 de Outubro, que obriga à reestruturação 
orgânica dos serviços em 2010, é possível a ocorrência de organogramas desactualizados, devido 
à aguarda de novas orientações. 

Os organogramas ou a estrutura organizacional configura-se como instrumento de coordenação 
de actividades e controlo da actuação dos seus membros, definida, geralmente, como forma de 
gerir a complexidade, a formalização e centralização existentes nas empresas ou, analogamente, 
nas câmaras municipais. A complexidade, no caso dos municípios, que geralmente respeitam uma 
diferenciação vertical (hierarquia) por força de lei, gera um potencial de distorção nas instituições 
de comunicação e dificulta a coordenação das acções, com o aumento dos graus intermédios. A 
par com uma distância no acompanhamento das funções operacionais dos colaboradores. No 
entanto, no caso do Município de Sátão, esta complexidade não se revela de elevado grau, sendo 
desejável e de respeitar esta estrutura. Porém, a diferenciação vertical pode provocar alguma 
lentidão nos processos de decisão, pelo que deve haver delegação de poderes, o que raramente 
acontece nas estruturas fortemente hierarquizadas (Humanator, 1997, p. 210). 

Com efeito, no caso em análise identificaram-se alguns casos de desconhecimento no que 
concerne às responsabilidades dos eleitos locais e dos dirigentes e respectivos operacionais, 
havendo necessidade de regulamentação efectiva, designadamente ao nível das tarefas a realizar 
pelos diversos colaboradores, das suas competências e autonomia, limitando, simultaneamente 
as responsabilidades. 

Os eleitos locais devem tomar decisões fundamentadas, com base legal e factual, sendo toda a 
informação necessária, para a tomada consciente de decisões, facultada pelo corpo técnico da 
autarquia. 

A formalização refere-se ao grau de padronização dos cargos, sendo que, se o cargo é altamente 
formal, o seu titular tem uma margem mínima de autonomia, ao invés, de cargos pouco formais 
em que os técnicos têm uma larga margem de autonomia. Com efeito, aplicando esta teoria aos 
municípios, e corroborado pelo SIADAP, podemos verificar que os técnicos superiores ocupam 
cargos menos formalizados, enquanto os operacionais têm autonomias reduzidas. 

A centralização compara o nível de concentração da tomada de decisões, que, numa autarquia 
estão concentradas no presidente, mas podem ser alvo de formas de trabalhar (procedimentos) 
que envolvem pessoas na resolução de problemas e no processo decisório (característica das 
organizações descentralizadas). 
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Pelo exposto, nas autarquias devem encontrar-se dois modelos que correspondem a desenhos 
organizacionais antagónicos, aplicado em função dos problemas, das responsabilidades e das 
carreiras: 

 

Fonte: Humanator, 1997, p.212 

Com efeito, é de extrema importância que haja o reconhecimento desta dualidade e que a 
Câmara Municipal superintenda as actividades ao nível das tarefas e globalidade das actividades a 
serem desempenhadas pelos trabalhadores. 

Apesar de até então muitas Câmaras Municipais não terem incluído os métodos e técnicas 
aplicadas nas empresas, julga-se que a nova lei da estrutura orgânica vem exactamente neste 
sentido, colocando um novo desafio aos municípios, tendo que se dotarem de técnicos com 
competência nesta área, que nas autarquias não deixa de ser um novo campo. 

Este novo campo tem de se basear num trabalho pormenorizado e estruturado a fim de 
concretizar uma análise de funções assertiva, ou seja, a realização de um estudo que consiste na 
identificação de todas as exigências, das responsabilidades, dos requisitos e condições de 
trabalho que possam recair sobre a pessoa que ocupa determinado posto de trabalho, cargo ou 
função. 

A aplicação e realização da análise de funções permite readaptar as pessoas às suas funções, 
padronizar desempenhos realísticos, organizar planos de carreira baseada na meritocracia, 
permite uma selecção mais eficaz, identificar os responsáveis por falhas, grelhas e medidas de 
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remunerações, identificar a base motivacional do trabalhador e um levantamento assertivo das 
necessidades de formação que vá de encontro as suas necessidades sentidas. 

Acresce que a implementação de um sistema de controlo promove alterações nas diversas esferas 
da estrutura organizacional, seja nos procedimentos, nas funções, na formação das pessoas, pelo 
que estamos perante uma tarefa de particular sensibilidade e complexidade. 
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4.1.1. Organograma da Hierarquia e identificação dos responsáveis 
 

Formalmente, o Presidente exerce o seu poder directamente sobre as seguintes unidades orgânicas: 

 

Procedeu-se, para que seja mais perceptível, à apresentação segregada pelas diversas divisões da estrutura orgânica da Câmara Municipal de 
Sátão. 

PRESIDENTE

Divisão Administrativa e Recursos Humanos - José Carlos Henriques

Divisão Financeira - José Carlos Henriques

Divisão de Obras Municipais - Jorge Coutinho

Acção Social - Lígia Soares

Divisão de Urbanismo e Serviços humanos - Carlos Gonçalves

Controlo e Fiscalização Sanitária - José Almeida

Fiscalização - Décio Reis / Helder Vaz

Gabinete de Apoio ao Presidente - Daniel Azevedo

Protecção Civil 

Gabinete Jurídico - Helena Leal

Comunicação Social e Imagem - Silvina Lopes
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4.1.2. Organograma complementar da Divisão Administrativa e Recursos Humanos e identificação dos responsáveis 

 

 

 

Divisão Administrativa 
e Recursos Humanos

José Carlos Henriques

Notariado e 

Exec.Fiscais

José Carlos 
Henriques

Helena 
Almeida

Juventude e

Desporto

Bruno 
Henriques

Gabinete de

Informática

Miguel Cabral

Assistência 
e 

Manutençã
o 

informática

Aida Sousa

Gab. Desenv. e

Fundos Comunitários

Carla Cabral

Secção 

Administrativa

Júlio Rocha

Expediente 
Serviços

Gerais e 
Arquivo

Fernanda 
Figueiredo

Taxas e 
Licenças

Helena 
Almeida

Atendimento ao

Munícipe:

Rui Melo

M.ª Eugénia  
Gomes

Isaura  Cabral

Secção de 

Recursos Humanos

Júlio Rocha

Pessoal

Silvana Frias 

Avaliação de 
Desempenho 

Carla Cabral
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4.1.3. Organograma complementar da Divisão Financeira e identificação dos responsáveis 
 

 

 

 

Divisão 
Financeira

José Carlos

Tesouraria

Romão 
Rodrigues

Secção 

Financeira

Paixão Rocha

Contabilidade e 
Finanças

Domnigos 
Rodrigues

Susana Frias

Património e 
Aprovisionamento

Clara  Ribeiro
Armazém e 
Gestão de 

Stocks

Lúcia Figueiredo

Gestão de 
Stocks

Ana Maria 
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4.1.4. Organograma complementar da Divisão de Obras Municipais 
 

 

Divisão  de  Obras 
Municipais

Jorge Coutinho

Secção 
Administrativa

Fernanda Lopes

Obras e 
Empreitadas

Jorge Coutinho

Águas e 
Saneamento

Fernando 
Albuquerque

Obras por 
Administração 

Directa

Carlos Costa

Parque de 
Viaturas, 

Maquinas e 
Oficinas

Manuel 
Carvalho

David  Costa

Fiscalização

Alvaro da Costa
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4.1.5. Organograma complementar da Divisão de Urbanismo e Serviços Urbanos 

 

 

 

 

 

 

Divisão  de  
Urbanismo e 

Serviços Urbanos

Carlos Gonçalves

Secção 
Administrativa

Carlos Bento 
Duarte

Sector de 
Urbanismo

Gestão 
Urbanística

Luís Oliveira

Planos Municipais 
de Ordenamento

Luís Oliveira

Sistemas de 
Informação 
Geográfica

Carlos Fontinha

Sector Ambiente

Fernando Morais

Higiene e Limpeza

Catarina Neto

Espaços Verdes

Catarina Neto

Gabinete Técnico 
Florestal 

Fernando Morais
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4.1.6. Organograma complementar do Serviço de Acção Social 
 

 

 

 

Acção Social

Rede Social

Pedro Borges
Educação

Lígia Soares

Actividades 
Extracurriculares

Articulado com as Escolas

Secção Administrativa

Carla Inácio

Gabinete de 
Atendimento ao 

Emigrante 

Cristel Almeida

Gabinete de Inserção 
Profissional

Paulo Silvério 
Rodrigues

Gabinete de 
Psicologia

Ilda Reis

Biblioteca 
Municipal

Anabela 
Santos

Manuela  
Lopes
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5. Método PDCA 
 

Entendendo-se o plano de gestão de riscos como um plano de melhoria contínua, que implica a 
identificação de problemas, respectivas soluções e acções correctivas, julga-se conveniente 
apostar num método sobejamente conhecido e que deu origem às normas de qualidade 
conhecidas como as ISO 9001:2000 ou a 14001, entre outras, dependendo da área temática em 
apreço. 

A Câmara Municipal de Sátão, expressa com este plano a sua vontade de apostar na transparência 
e na constante melhoria dos serviços que presta, estando sensível às questões relacionadas com a 
gestão da qualidade e assume em adoptar, através do diálogo participativo com todos os 
implicados, este plano como método para alcançar essa melhoria contínua, usando, desde já, este 
mesmo documento como elemento formativo e corroborar o compromisso de luta contra a 
ineficácia organizativa e atenuação de riscos de gestão e infracções conexas. 

O método PDCA baseia-se no controlo de processos, que foi desenvolvido na década de 30 pelo 
americano Walter Shewhart. Contudo, foi W. Edwards Deming o seu maior divulgador, ficando 
mundialmente conhecido ao aplicar os conceitos de qualidade no Japão.  

Esta ferramenta é de fundamental importância para a análise e melhoria dos processos 
organizacionais e para a eficácia do trabalho em grupo. A análise e a medição dos processos é 
relevante para a manutenção e melhoria dos mesmos, contemplando inclusive o planeamento, a 
padronização e a documentação destes.  

O Ciclo PDCA é uma ferramenta de auxílio à tomada de decisões para garantir o alcance das metas 
necessárias à sobrevivência de uma organização, sendo composto pelas seguintes etapas: 

P (Plan = Planear): Definir o que queremos, planear o que será feito, estabelecer metas e definir 
os métodos que permitirão atingir as metas propostas. Caso se pretenda desenvolver um Sistema 
de Informação, esta actividade pode corresponder ao planeamento do Sistema, bem como é 
aplicável a problemas mais concretos ou a procedimentos mais abstractos. 

 Definir as metas a serem alcançadas; 

 Definir o método para alcançar as metas propostas. 

D (Do = Executar): Tomar iniciativa, formar, implementar, executar o planeado conforme as metas 
e métodos definidos. No caso de desenvolvimento de um Sistema de Informação, esta actividade 
pode corresponder ao desenvolvimento e uso do sistema.  

 Executar as tarefas exactamente como foi previsto na etapa de planeamento; 

 Recolha de dados que serão utilizados na próxima etapa de verificação do processo; 

 Nesta etapa são essenciais a educação e o refinamento no trabalho. 

C (Check = Verificar): Verificar se os resultados são os esperados. Verificar continuamente se os 
trabalhos estão a ser executados conforme planeados. No caso de desenvolvimento de um 
Sistema de Informação, esta actividade pode corresponder aos testes, análise das informações 
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geradas e avaliação de qualidade do sistema. Para cumprimentos desta fase são necessários 
registos, indicadores e outras fontes de informação que permitem avaliar a eficiência e eficácia do 
sistema. 

 Verificar se o executado está conforme o planejado, ou seja, se a meta foi alcançada, dentro 
do método definido; 

 Identificar os desvios na meta ou no método. 

A (Action = Agir “correctivamente”): Fazer correcções ou implementar acções de melhoria, caso 
tenha sido constatada na fase anterior a necessidade de corrigir ou melhorar processos. No caso 
de desenvolvimento de um Sistema de Informação, esta actividade pode corresponder aos 
ajustes, implementações e continuidade do sistema. 

 Caso sejam identificados desvios, é necessário definir e implementar soluções que eliminem 
as suas causas; 

 Caso não sejam identificados desvios, é possível realizar um trabalho preventivo, 
identificando quais os desvios os possíveis desvios que possam ocorrer no futuro. 

 

Ilustração I. A Roda de Deming 

 

 

 

O PDCA pode ser utilizado na realização de toda e qualquer actividade da organização, 
contribuindo, desta forma para a eliminação de uma cultura “tarefeira”, incentivando a realização 
do trabalho planeado, em torno de um objectivo comum, baseado em dados criados/construídos 
pela própria entidade, com objectivos mensuráveis, promovendo a utilização de indicadores, 
reduzindo a ocorrência de problemas dos processos internos.  
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Quadro I. Correlação do método em função da etapa, da actividade e objectivo 

 

 

6. Áreas de intervenção 
 

As áreas de intervenção prioritárias foram previamente definidas pela ANMP que, face ao seu 
reconhecido mérito, a sua perícia e conhecimento vasto no que concerne a Câmara Municipais, 
foi tido como fio condutor desta primeira iniciativa e caminho a percorrer. 

Ressalva-se que não foram considerados todos os riscos inventariados pela ANMP, visto nem 
todos se considerarem como tal, face à presença de mecanismos de controlo, haver competências 
indubitáveis sobre a matéria ou pelo facto de determinada legislação regulamentar determinados 
procedimentos, designadamente no caso do código dos contratos públicos. 

Convém esclarecer que não se aplicou os quadros sugeridos por não se encontrarem reunidas as 
condições. Nunca foi definida uma missão ou visão pelo que este plano inicia exactamente com 
uma proposta para tal. 

  

PDCA Fluxo Etapa Actividade/ Processo Objectivo 

P 

1 Identificação 

do Problema 

Identificação do âmbito 

Definir claramente o problema/processo e 

reconhecer sua importância. 

2 

Observação 

Investigar as características específicas do 

problema/processo com uma visão ampla 

e sob vários pontos de vista. 

3 Análise Descobrir a causa fundamental. 

4 Plano de 

Acção 

Definição de 

procedimentos 

Conceber um plano para bloquear a causa 

fundamental. 

D 5 Execução Recolha de dados Bloquear a causa fundamental. 

C 6 Verificação Análise de dados Verificar se o bloqueio foi efectivo. 

A 

7 
Padronização Processo de evolução 

Prevenir contra o reaparecimento do 

problema. 

8 
Conclusão Recomendações 

Recapitular todo o método de solução do 

problema para trabalhos futuros. 
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6.1. A contratação pública 
MAPA I.a. - IDENTIFICAÇÃO DOS POTENCIAIS RISCOS DE CORRUPÇÃO E INFRACÇÕES CONEXAS E MEDIDAS PROPOSTAS 

Potenciais Riscos Medidas Propostas 

Planeamento da Contratação 
 Tratamento deficiente das estimativas de custos; 
 Planeamento deficiente dos procedimentos, obstando a que sejam 

assegurados prazos razoáveis; 
 Indefinição das responsabilidades de cada um dos intervenientes no 

processo, nas diversas fases; 
 Inexistência ou existência deficiente de estudos adequados para efeitos de 

elaboração dos projectos; 

 Implementação de sistema estruturado de avaliação das necessidades; 
 Montagem de base de dados com informação relevante sobre aquisições 

anteriores; 
 Aprovação de instruções/procedimentos escritos que regulem os 

procedimentos de planeamento, com todas as fases do concurso e seus 
possíveis incidentes; 

 Definição prévia das responsabilidades de cada um dos intervenientes, 
nos processos de aquisição de bens e serviços e nas empreitadas; 

 Consagração de critérios internos que determinem e delimitem a 
realização e dimensão dos estudos necessários; 

 

MAPA I.b. - IDENTIFICAÇÃO DOS POTENCIAIS RISCOS DE CORRUPÇÃO E INFRACÇÕES CONEXAS E MEDIDAS PROPOSTAS 

Potenciais Riscos Medidas Propostas 

Procedimentos Pré-Contratuais 
 Selecção e contratação dos 

especialistas externos por 
ajuste directo; 

 Existência deficiente de um 
sistema de controlo interno, 

Implementação de um sistema de controlo interno que garanta: 
 Que a entidade que autorizou a abertura do procedimento dispõe de 
 competência para o efeito; 
 Que o procedimento escolhido se encontra em conformidade com os preceitos legais; 
 Que no caso em que se adopte o ajuste directo com base em critérios materiais os mesmos são rigorosamente 
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destinado a verificar e a 
certificar os procedimentos 
pré-contratuais; 

 Controlo deficiente dos prazos; 
 Admissão nos procedimentos 

de entidades com 
impedimentos; 

justificados baseando-se em dados objectivos e devidamente documentados; 
 Que caso o procedimento esteja sujeito a publicação de anúncio, este é publicado nos termos da lei e com as 

menções indispensáveis constantes dos modelos aplicáveis; 
 Que o conteúdo do programa de procedimento ou do convite à apresentação de propostas está em consonância 

com os preceitos legais; 
 Que as especificações técnicas fixadas no caderno de encargos se adequam à natureza das prestações objecto do 

contrato a celebrar; 
 Que os requisitos fixados não determinam o afastamento de grande parte dos potenciais concorrentes, mediante a 

imposição de condições inusuais ou demasiado exigentes e/ou restritivas; 
 Que as cláusulas técnicas fixadas no caderno de encargos são claras, completas e não discriminatórias; 
 Que é garantida a prestação atempada dos esclarecimentos, tidos por pertinentes, aos potenciais concorrentes que 

os solicitem, assegurando-se que tais respostas são amplamente divulgadas e partilhadas por todos os 
interessados; 

 Que o modelo de avaliação das propostas tem um carácter objectivo e baseiam-se em dados quantificáveis e 
comparáveis; 

 Que os critérios de adjudicação, factores e subfactores de avaliação das propostas vêm enunciados de uma forma 
clara e suficientemente pormenorizada no respectivo programa do procedimento ou do convite; 

 Que a escolha dos critérios, factores e subfactores de avaliação das propostas, assim como a sua ponderação 
relativa, adequam-se à natureza e aos objectivos específicos de cada aquisição em concreto; 

 Que os referidos critérios e o modelo de avaliação são definidos no caderno de encargos e portanto delimitados 
antes de conhecidos os concorrentes; 

 Que as propostas foram apresentadas dentro do prazo fixado; 
 Que não se verificam situações de impedimento na composição do “júris de procedimento”; 
 Que os concorrentes não estão impedidos de participar nos procedimentos; 
 Que o preço das propostas é avaliado por referência a parâmetros objectivos, 
 os quais permitem aferir da respectiva razoabilidade; 
 Que os concorrentes foram devidamente ouvidos sobre o relatório preliminar e a decisão de adjudicação; 
 Que os concorrentes preteridos foram notificados nos termos legais sobre a decisão de adjudicação. 
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MAPA I.c. - IDENTIFICAÇÃO DOS POTENCIAIS RISCOS DE CORRUPÇÃO E INFRACÇÕES CONEXAS E MEDIDAS PROPOSTAS 

Potenciais Riscos Medidas Propostas 

Celebração e execução do contrato 
 Fundamentação insuficiente ou incorrecta 

para a “natureza imprevista” dos trabalhos; 
 Fundamentação insuficiente ou incorrecta 

para a circunstância desses trabalhos não 
poderem ser técnica ou economicamente 
separáveis do objecto do contrato sem 
inconveniente grave para o dono da obra ou, 
embora separáveis, sejam estritamente 
necessários à conclusão da obra; 

 Fundamentação insuficiente ou incorrecta, 
no caso das aquisições de serviços, de que os 
“serviços a mais” resultam de uma 
“circunstância imprevista”; 

 Fundamentação insuficiente ou incorrecta, 
no caso das aquisições de serviços, de que os 
“serviços a mais” não podem ser técnica ou 
economicamente separáveis do objecto do 
contrato sem inconvenientes graves para a 
entidade adjudicante, ou ainda que sejam 
separáveis são necessários à conclusão do 
objecto contratual; 

 Inexistência de controlo relativamente à 
execução do contrato de aquisições de bens 
tendo-se em conta que o prazo de vigência 
acrescido de eventuais prorrogações não 
ultrapassa o limite legal estabelecido; 

 Inexistência de advertências logo que são 
detectadas situações irregulares ou 
derrapagens nos custos e nos prazos; 

 Implementação da segregação de funções; 
 Implementação de um sistema de controlo interno que garanta: 

o Que as cláusulas contratuais são legais; 
o Que existe uma correspondência entre as cláusulas contratuais e o estabelecido nas peças 

do respectivo concurso; 
o Que o seu clausulado é claro e rigoroso, não existindo erros, ambiguidades, lacunas ou 

omissões que possam implicar, designadamente, o agravamento dos custos contratuais ou o 
adiamento dos prazos de execução; 

o Que prevejam e regulem com rigor as situações de eventual falta de licenças ou autorizações 
fundamentais para a execução do contrato; 

o Que prevejam e regulem com o devido rigor o eventual suprimento de erros e omissões; 
o Que no caso da aquisição de bens, o prazo estabelecido para a vigência do contrato 

(incluindo as suas eventuais prorrogações) não excede os 3 anos, salvo nas situações 
legalmente previstas. 

 Nas empreitadas, no caso da existência de “trabalhos a mais”: 
o Verificação da circunstância de que tais trabalhos respeitam a “obras novas” e foram 

observados os pressupostos legalmente previstos para a sua existência, designadamente a 
“natureza imprevista”; 

o Que esses trabalhos não podem ser técnica ou economicamente separáveis do objecto do 
contrato sem inconveniente grave para o dono da obra ou, embora separáveis, sejam 
estritamente necessários à conclusão da obra; 

 No caso das aquisições de serviços, e caso existam “serviços a mais”: 
o Verificação da condição dos serviços a mais ser justificada pela ocorrência de uma 

“circunstância imprevista”; 
o Que esses “serviços a mais” não podem ser técnica ou economicamente separáveis do 

objecto do contrato sem inconvenientes graves para a entidade adjudicante, ou ainda que 
sejam separáveis são necessários à conclusão do objecto contratual; 

o Exigência de comprovação da circunstância, juntando a respectiva documentação. 
 Implementação de normas internas que garantam a boa e atempada execução dos contratos por 
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 Inspecção e/ou avaliação da quantidade e da 
qualidade dos bens e serviços adquiridos 
efectuada somente por um funcionário. 

parte dos fornecedores/prestadores de serviços/empreiteiros, mediante: 
o Fiscalização regular do desempenho do contratante, de acordo com os níveis de quantidade 

e/ou qualidade estabelecidos nos contratos e documentos anexos. 
o Controlo rigoroso dos custos do contrato, garantindo a sua concordância com os valores 

orçamentados; 
o Calendarização sistemática; 
o Envio de advertências, em devido tempo, ao fornecedor/prestador de serviços/ empreiteiro, 

logo que se detectem situações irregulares e/ou derrapagem de custos e de prazos 
contratuais. 

 

 

Considerações: 

Estão bem delimitadas as responsabilidades de cada elemento que intervém na contratação pública, designadamente no que se refere à verificação dos 
itens para efeitos de controlo interno? Sugere-se que sejam definidos os passos da contratação pública e respectivas responsabilidades num fluxograma, 
sendo que, simultaneamente, estas responsabilidades estejam acometidas aos diversos intervenientes no processo por escrito/ em regulamento próprio a 
criar. 
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6.2. Concessão de benefícios públicos 
 

MAPA II. - IDENTIFICAÇÃO DOS POTENCIAIS RISCOS DE CORRUPÇÃO E INFRACÇÕES CONEXAS E MEDIDAS PROPOSTAS 

 

 

 

Potenciais Riscos Medidas Propostas 

 Inexistência de instrumento, geral e abstracto, que estabeleça as regras de 
atribuição de benefícios públicos (subsídios, subvenções, bonificações, ajudas, 
incentivos, donativos, etc.); 

 Atribuição de subsídio por órgão singular; 
 Inexistência formal de declarações de interesses privados dos funcionários 

envolvidos nos processos de concessão de benefícios; 
 Inexistência de um processo, cronologicamente organizado, que identifique os 

intervenientes que nele praticaram actos; 
 Existência de situações em que os beneficiários não juntam todos os 

documentos necessários à instrução do processo; 
 Não verificação, na instrução do processo, de que os beneficiários cumprem as 

normas legais em vigor relativas à atribuição do benefício; 
 Não apresentação, por parte dos beneficiários, de instrumento que garanta a 

aplicação regular do benefício (contrato, protocolo, etc.); 
 Não aplicação de “sanções” quando há incumprimento ou cumprimento 

defeituoso por parte do beneficiário; 
 Não apresentação, pelos beneficiários, dos relatórios das actividades; 
 Ausência de mecanismos publicitação. 

 Aprovação de regulamento municipal relativo à concessão de 
benefícios, que estabeleça os procedimentos e os critérios de 
atribuição; 

 Publicitação do regulamento, nomeadamente no sítio do município 
na internet; 

 Implementação de sistema de gestão documental que evidencie que 
o beneficiário cumpre todas as normas legais aplicáveis; 

 Exigência de declarações de interesses; 
 Uniformização e consolidação da informação relativa a todas as 

pessoas e a todas as entidades beneficiárias; 
 Apreciação de todas as solicitações no mesmo acto decisório; 
 Publicitação da atribuição dos benefícios, nomeadamente no sítio 

do município na internet, bem como de toda a informação sobre as 
entidades beneficiárias; 

 Verificação/apreciação do compromisso assumido pela entidade/ 
pessoa beneficiária; 

 Estabelecimento de consequências do incumprimento ou do 
cumprimento defeituoso por parte do beneficiário, nomeadamente 
a devolução da quantia entregue ou do benefício recebido; 
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Considerações: 

 

Recentemente foi aprovado um novo regulamento no que concerne aos apoios e benefícios a ceder à população satense. No entanto, apenas foram 
contemplados os apoios mais directos, ou seja, os apoios que recaem na acção social, como a habitação, o apoio à natalidade, o apoio financeiro 
direccionado, entre outros. 

 

Complementarmente, informa-se que existe um regulamento com vista a conceder apoios/ subsídios a associações ou instituições particulares, cuja entrada 
em vigor é em Janeiro 2010. 

 

Com efeito, a Acção Social é o serviço por excelência que permite uma maior abertura à comunidade, o levantamento de carências, e traçar uma imagem 
das principais características do município. Por conseguinte, este deveria ser a unidade orgânica que deverá incluir todo o serviço aberto à população. 
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6.3. Urbanismo e edificação 
 

 

MAPA III. - IDENTIFICAÇÃO DOS POTENCIAIS RISCOS DE CORRUPÇÃO E INFRACÇÕES CONEXAS E MEDIDAS PROPOSTAS 

Potenciais Riscos Medidas Propostas 

 Acumulação de funções privadas por parte dos técnicos e dirigentes 
intervenientes nos procedimentos de autorização e licenciamento de 
operações urbanísticas. 

 A acumulação de funções privadas, por parte dos trabalhadores e do 
pessoal dirigente é, nos termos da lei, ainda que dentro de 
determinadas limitações, permitida. Atenta a área em causa, torna-se 
importante a averiguação regular da acumulação de funções privadas 
por parte dos técnicos ou dirigentes, que possam conflituar com o 
exercício das suas funções enquanto trabalhadores da Administração 
Pública. 

 Falta de imparcialidade potenciada pela intervenção sistemática de 
determinado(s) técnico(s) ou dirigente em processos da mesma 
natureza, processos instruídos pelos mesmos requerentes, ou 
processos instruídos por requerentes com algum tipo de 
proximidade, o que poderá propiciar o favorecimento ou 
desfavorecimento. 

 O tempo de decisão. 
 O tempo de decisão, atentos não só os frequentes atrasos no âmbito 

deste tipo de procedimento, mas ainda o facto de muitas operações 
urbanísticas serem acções de investimento, constitui um 
importantíssimo factor nesta área específica. Nessa medida, por 
exemplo, a priorização no tratamento de determinado processo em 

 Criação de mecanismos de controlo acrescido do exercício de 
funções privadas, por parte dos técnicos e dirigentes 
intervenientes nos procedimentos de autorização e 
licenciamento de operações urbanísticas; 

 Agilizar, nos casos em que tal se verifique, as comunicações de 
infracção às respectivas ordens profissionais, nomeadamente 
no que respeita à intervenção em procedimentos em que possa 
existir conflito de interesses; 

 Implementação de medidas de organização do trabalho, nas 
unidades orgânicas, de forma a assegurar a rotatividade e 
variabilidade, por parte dos técnicos, no exercício das suas 
funções; 

 Criação de regras de distribuição de processos que acautelem 
que a um determinado técnico não seja cometido de forma 
continuada os processos de determinado requerente, e que 
não seja cometida a apreciação, continuada, de procedimentos 
de idêntica natureza; 

 Exigência de entrega de uma declaração de impedimento, que 
deverá ser expressa e sob a forma escrita, apensa ao processo 
em análise; 

 Informatização dos procedimentos de forma a não permitir que 
a hierarquia temporal da entrada dos procedimentos possa ser 
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prejuízo de outro temporalmente anterior ou o mero tratamento 
mais célere do que a média são situações que facilmente se 
propiciam e que poderão redundar em situações de 
(des)favorecimento de determinado requerente ou processo. 

 Não acumulação de funções ou tarefas públicas que (ainda que 
dentro da própria estrutura do Município) possam comprometer a 
isenção na abordagem do processo. 

 A título de exemplo, a não acumulação de tarefas de apreciação de 
projectos com funções de fiscalização da execução, pelo menos no 
âmbito dos mesmos processos e, ainda, com quaisquer funções no 
âmbito dos procedimentos contra-ordenacionais. 

 Ausência de informação procedimental sistematizada de forma clara 
e disponível. 

 Informação relativa aos meios de reacção contra as decisões da 
Administração. A ausência de informação ou uma deficiente 
identificação das várias fases procedimentais, dos técnicos 
intervenientes ou responsáveis pelas mesmas, bem como a ausência 
ou uma deficiente descriminação das correspondentes tarefas de 
execução, poderá propiciar que estas mesmas tarefas e 
responsabilidade se diluam no âmbito do procedimento, 
desprotegendo, não só quem decide – que poderá ver-se na 
contingência de assumir conteúdos de decisão sem que se consiga 
determinar, com rigor, os responsáveis intervenientes -, mas também 
o requerente, numa eventual responsabilização ou reclamação 
perante os serviços, ou, simplesmente, num mero pedido de 
informação procedimental. 

modificada; 
 Criação de um sistema, na aplicação informática, de justificação 

e alerta obrigatórios relativamente ao não cumprimento de 
prazos no âmbito dos procedimentos de licenciamento ou 
autorização de operações urbanísticas. 

 Segregação e rotatividade de funções relativas à apreciação dos 
processos de obras, sua fiscalização, e participação na eventual 
instrução de procedimentos contra-ordenacionais; 

 Nomeação de um gestor do procedimento e identificação do 
respectivo contacto dentro dos serviços; 

 Disponibilização, em local visível e acessível ao público, do 
organograma do serviço/unidade orgânica, bem como da 
identificação dos respectivos dirigentes e trabalhadores; 

 Disponibilização, em local visível e acessível ao público, de um 
organograma, dos meios de reacção ou reclamação que o 
requerente tem disponíveis, dos prazos de decisão e 
identificação da entidade decisora; 

 Informação visível relativa à existência do livro de reclamações 
no serviço; 

 Elaboração de um relatório anual das reclamações 
apresentadas por tipo, frequência e resultado da decisão; 

 Elaboração de um levantamento anual das infracções 
disciplinares nas unidades orgânicas que gerem este tipo de 
procedimentos, apresentadas por tipo, frequência, e pena 
aplicada; 

 Disponibilização de formulários-tipo relativos aos pedidos de 
informação procedimental, bem como de formulários-tipo 
relativos à apresentação de reclamações, que facilitem a 
utilização deste tipo de instrumento por parte do particular; 
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Considerações: 

Atendendo ao forte vínculo com os elementos da gestão da qualidade, foi possível identificar na Divisão de Urbanismo e Serviços Urbanos alguma 
descoincidência entre a data de entrada dos requerimentos e a data em que efectivamente os documentos chegam ao gestor de processo, acrescido de 
lacunas derivadas da não verificação dos documentos entregues no Gabinete de Atendimento ao Munícipe. Aparentemente, este assunto de fácil resolução, 
carecerá apenas de uma “check-list” para que os respectivos trabalhadores possam verificar os elementos a entregar em função do requerimento. 

A fim de se proceder a um maior controlo, rigoroso e sistemático, deverão ser instaladas as aplicações necessárias do sistema de Gestão Documental e 
agendado a respectiva formação. 
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6.4. Gestão financeira 
 

MAPA IV. - IDENTIFICAÇÃO DOS POTENCIAIS RISCOS DE CORRUPÇÃO E INFRACÇÕES CONEXAS E MEDIDAS PROPOSTAS 

Potenciais Riscos Medidas Propostas 

 Assunção de despesas sem prévio cabimento na respectiva 
dotação orçamental; 

 Erros processuais em actividades que saem fora do âmbito 
normal do controlo interno da Câmara; 

 Despesas objecto de inadequada classificação económica; 
 Deficiências ao nível da inventariação e avaliação dos bens; 
 Regularizações de existências que conduzem a perdas 

extraordinárias por divergências verificadas entre os registos 
contabilísticos e as contagens físicas. 

 Maior responsabilização pelo cumprimento das normas financeiras; 
 Arquitectar procedimentos com normas e regulamentos bem definidos; 
 Estruturas organizativas sólidas portadoras de informação; 
 Procedimentos efectivos e documentados; 
 Limites de responsabilidade bem definidos; 
 Uso eficiente e económico dos recursos, avaliando a optimização dos mesmos 

para obter o cumprimento dos objectivos; 
 Segregação de funções, evitando que sejam atribuídas à mesma pessoa duas ou 

mais funções; 
 Registo metódico dos factos, sendo que todas as operações devem ser relevadas 

de uma forma sistémica e sequencial e todas as passagens dos documentos pelos 
diversos sectores devem ficar documentados. 

 

 

Considerações: 

Constatou-se que não há “check-list” para as actividades/ tarefas a realizar pelos elementos. Contudo, teve lugar uma divisão informal do trabalho e 
respectivas tarefas, colmatando algumas lacunas. Contudo, seria desejável que as actividades estivessem devidamente descriminadas.  

Reconhece-se haver uma limitação ao nível da contabilidade de custos e alguns elementos informáticos provenientes da Divisão de Obras Municipais, dado 
não possuir formação suficiente para aceder convenientemente à base de dados das Obras por Administração Directa do respectivo programa que se 
encontra instalado, denotando-se uma certa resistência em usar as ferramentas informáticas disponíveis. 
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6.5. Gestão de Recursos Humanos 
MAPA V. - IDENTIFICAÇÃO DOS POTENCIAIS RISCOS DE CORRUPÇÃO E INFRACÇÕES CONEXAS E MEDIDAS PROPOSTAS 

 

 

 

Potenciais Riscos Medidas Propostas 

 Utilização de critérios de recrutamento com uma excessiva 
margem de discricionariedade ou que, reportando-se ao uso de 
conceitos indeterminados, não permitam que o recrutamento 
do pessoal seja levado a cabo dentro de princípios de equidade; 

 O recrutamento ou a decisão de recrutamento é objecto de 
decisão de órgão não colegial; 

 Utilização de critérios de avaliação dos trabalhadores pouco 
objectivos, que comportem uma excessiva margem de 
discricionariedade ou que, reportando-se ao uso de conceitos 
indeterminados, possam permitir que a avaliação dos 
trabalhadores não seja levada a cabo dentro de princípios de 
equidade; 

 Não intervenção no processo de avaliação de órgão colegial; 
 Ausência de mecanismos que obriguem à rotatividade dos 

elementos integrantes dos júris; 
 Utilização excessiva do recurso a trabalho extraordinário como 

forma de suprir necessidades permanentes dos serviços; 
 Utilização da contratação a termo ou das prestações de serviços 

como mecanismo para satisfação de necessidades permanentes 
do serviço; 
 

 Elenco objectivo de critérios de selecção de candidatos que permita que a 
fundamentação das decisões de contratar seja facilmente perceptível e sindicável; 

 Disponibilização, em local visível e acessível ao público, do organograma do 
serviço/unidade orgânica, bem como da identificação dos respectivos dirigentes e 
trabalhadores; 

 Disponibilização, em local visível e acessível ao público, de um organograma, dos 
meios de reacção ou reclamação que o requerente tem disponíveis, dos prazos de 
decisão e identificação da entidade decisora; 

 Elaboração de um relatório anual das reclamações apresentadas por tipo, 
frequência e resultado da decisão; 

 Criação de regras gerais de rotatividade dos elementos que compõem os júris de 
concurso, de forma a assegurar que as decisões ou as propostas de decisão não 
fiquem, por regra, concentradas nos mesmos trabalhadores, dirigentes, ou eleitos; 

 Sensibilizar os intervenientes decisores no âmbito dos procedimentos de 
recrutamento e selecção, de avaliação, ou outros actos de gestão de pessoal, para 
a necessidade de fundamentação das suas decisões; 

 Levantamento anual das reclamações, recursos hierárquicos ou acções judiciais 
interpostas, em que o reclamante ou recorrente alega, com sucesso, a ausência ou 
a deficiente fundamentação das decisões da Administração; 

 Elaborar orientações no sentido da não utilização do trabalho extraordinário como 
forma de suprir necessidades permanentes dos serviços; 
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Considerações: 

O Balanço Social reflecte alguns dos aspectos supramencionados e apontados pela ANMP, pelo que se deve proceder a um ajuste destas situações, 
permitindo inferir, na óptica de uma contabilidade de custos, sobre os valores exactos dispendidos e caminhar para uma meritocracia efectiva. 

A manifesta ausência de interesse em determinados assuntos que são da competência das respectivas divisões/ serviços, permitem uma maleabilidade e 
desresponsabilização por parte de alguns trabalhadores/ dirigentes, devido ao não acompanhamento de delegação de poderes e subdelegação de 
competências em determinadas áreas, pelo que se sugere um maior uso deste mecanismo legal. 

Ninguém está formalmente incumbido de fazer um levantamento das necessidades de formação, uma análise de funções ou a caracterização do posto de 
trabalho, entendendo-se que esta prática poderia potenciar a detecção de incompatibilidades, incorrecções e inadaptações, promover um maior contacto 
com os trabalhadores, indo ao encontro das suas necessidades de formação, garantir uma maior eficácia e rapidez na mobilidade interna, incrementando a 
obtenção de resultados, satisfação do munícipe, a qualidade do serviço prestado e capacidade de resposta da instituição. 

A par com estas vantagens, iria permitir a elaboração ajustada da lista de actividades e tarefas a realizar por cada trabalhador, que se presume ir ao 
encontro do novo lei Decreto-Lei n.º 305-2009 de 23 de Outubro que aprova o regime jurídico da organização dos serviços das autarquias locais, baseado 
apenas em unidades e subunidades orgânicas, cabendo ao município a definição e caracterização dos postos de trabalho. 
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7. Conclusões 
 

Estão patentes algumas descoincidências, quer no que se refere ao registo efectivo de 
procedimentos e regulamentos, quer no que toca aos riscos provenientes de insuficiente 
in/formação, de um quadro legal que pode permitir interpretações dúbias enquanto não 
estiverem consolidados os acórdãos, ou não reconhecimento das atribuições, competências e 
tarefas por parte do trabalhador, devido à ausência de competências delegadas, sobretudo no 
que se refere ao caso de chefes de divisão, ou ausência de caracterização dos postos de trabalho, 
que até então, estiveram regulamentadas pelo poder central. 

A Câmara Municipal tem de se dotar de técnicos que estejam à altura de um novo desafio e pisar 
novos trilhos. Uma efectiva gestão de recursos humanos, adoptando modelos empresariais, mas 
adequados e adaptados à administração pública. 

Outro trilho novo corresponde a uma crescente consciência de divisão do trabalho, com base na 
análise de funções e caracterização do posto de trabalho, criando polivalência dos recursos 
humanos, mas não indisciplinariedade quanto aos conteúdos e conhecimentos técnicos. O 
conhecimento deve ser potenciado de acordo com as áreas em que as pessoas têm formação e 
exercem a sua actividade, sob pena de não desenvolverem um trabalho eficaz e de acordo com os 
padrões de qualidade naquelas áreas funcionais. 

A falta de registo da ocorrência de incidentes críticos, ou seja, situações anómalas, que podem 
inferir sobre acções correctivas a implementar nos procedimentos internos, pelo que seria 
desejável que cada trabalhador procedesse ao registo destas situações. 

Alguns trabalhos/ serviços não se encontram devidamente ajustados às novas realidades de 
trabalho e os postos de trabalho não estão devidamente organizados e entregues em função das 
responsabilidades e do conhecimento técnico-científico. 

Assistiu-se à informal alteração do organograma, devido a factores múltiplos que abonam a favor 
da transparência e eficácia, mas que a curto prazo trouxeram algumas turbulências, como foi o 
caso da criação do Gabinete de Atendimento ao Munícipe ou outras respostas entretanto criadas. 

A realização de reuniões sectoriais, incluindo os chefes de divisão, é vista com agrado, permitindo 
uma maior partilha e conhecimento dos assuntos que estão a ser tratados, a identificação precoce 
de ajustes referente a procedimentos internos, a distribuição equitativa das tarefas e actividades 
a realizar em função da proximidade temática que, em última análise, vem consolidar uma 
consciência e cultura colectiva, impregnando um sentido de identidade á cultura “empresarial” 
(deve ler-se “municipal”), fomentando uma mudança de mentalidades, condutas e formas de 
estar. 

Constatou-se haver muita dificuldade em inventariar as actividades e tarefas a realizar por cada 
elemento, pelo que se confirma a pouca regulamentação dos postos de trabalho. 

Igualmente se constatou uma contínua confusão com os conceitos de responsabilidade e 
executor, no sentido em que, as pessoas assumem a responsabilidade de determinadas 
competências e atribuições, mas não as assumem enquanto executores, ou seja, enquanto 
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técnicos responsáveis pela realização de determinadas actividades, desvinculando-se dessa 
tarefa, invocando o poder político e a respectiva ausência de orientações dadas aqueles 
trabalhadores. 

8. Recomendações/ Plano de actividades 

8.1. Propostas gerais 
 
O Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e Infracções Conexas (PGRCIC) assenta em duas 
vertentes estruturantes. Uma primeira de âmbito geral, formativa e de criação de condições que 
conduzem a modelos mais avançados de sistemas de controlo e, uma segunda, em que se 
identificam medidas e acções de prevenção da corrupção e riscos conexos. 
Esta dualidade de medidas permite estar integrado no processo de melhoria/ reforço do Sistema 
de Controlo Interno da Câmara Municipal de Sátão. 
Por conseguinte, referente às medidas genéricas e transversais a todos os trabalhadores e 
serviços, constata-se a necessidade de dotar os colaboradores da Câmara Municipal de 
competências acrescidas quanto ao conhecimento da temática da prevenção da corrupção e 
riscos conexos.  
Saliente-se que muitos dos trabalhadores se encontram em funções à longa data e que poderão 
estar desactualizados em relação a determinadas matérias, designadamente no que diz respeito 
ao seu estatuto, que foi revisto, tendo introduzido uma alteração importante, a possibilidade de 
expulsão da administração pública.  
Prevê-se ainda a adopção de medidas de carácter genérico, relativo a alterações ou criação de 
base de dados complementares, em suporte informático. 
 
 

8.2. Plano de Acção 2010 
Prevêem-se as seguintes acções, a desenvolver em 2010:  
 

 Acções de divulgação / esclarecimento sobre o Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e 
Infracções Conexas (PGRCIC); 

 
 Envio de e-mail a todos os colaboradores, informando da disponibilização do Plano na 

página internet da Câmara Municipal de Sátão, chamando à atenção para a Carta Ética da 
Administração Pública, que o integra como anexo;  

 
 A promoção de acções formativas, de curta duração, sobre o PGRCIC e documentos 

conexos, a promover em cada unidade ou serviço, em que intervêm pelo menos o 
elemento que elaborou e redigiu o Plano. Estas acções de sensibilização terão ainda como 
objectivo geral actualizar os conhecimentos relativamente ao estatuto e princípios que 
regem a actividade administrativa (e dos agentes da Administração), como a legalidade, a 
prossecução do interesse público, a igualdade e imparcialidade, bem como os 
impedimentos dos titulares de órgãos e agentes.  

 
Nestas acções, e como medida concreta prevista no Plano, os trabalhadores devem tomar 
conhecimento e assinar a declaração de compromisso relativa a incompatibilidades, 
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impedimentos e escusa, a implementar de modo geral, acautelando os diversos processos 
correlacionados, como de contratações e júris de concursos, entre outros; 

A criação de uma área na página da internet do município sobre a matéria da prevenção da 
corrupção e riscos conexos, em que são divulgados o Plano, a principal legislação e outros 
documentos sobre este tema, as acções previstas e efectuadas, os relatórios produzidos, as 
questões mais frequentes sobre estes temas (FAQ´s), um endereço para esclarecimento de 
dúvidas e ligações para sítios da internet com relevância para o tema;  
 
Entre os documentos a constar especificamente contam-se: a Constituição da República 
Portuguesa, o Código do Procedimento Administrativo - com destaque para os principais artigos 
com relevo para a matéria da corrupção e infracções conexas - o Estatuto Disciplinar dos 
Trabalhadores que Exercem Funções Públicas, o Regime Jurídico da Responsabilidade Civil 
Extracontratual do Estado e demais Entidades Públicas, regime jurídico da organização dos 
serviços das autarquias locais (Decreto-Lei 169/99 de 18 de Setembro com as alterações 
introduzidas pela Lei 5-A/2002 de 11 de Janeiro), assim como a Recomendação n.º R(2000) 10 do 
Comité de Ministros dos Estados Membros sobre os Códigos de Conduta para os Agentes 
Públicos.  
 
Acções de formação em temas que se articulam com a corrupção e riscos conexos: 
 

 Define-se como objectivo a realização de acções de formação, em 2010, especificamente 
sobre temas entrosados com a área da corrupção e riscos conexos, para dirigentes e 
demais trabalhadores, como o Código do Procedimento Administrativo, o Código da 
Contratação Pública, a Responsabilidade Disciplinar e Civil Extracontratual e o 
Planeamento.  

 
 Realização de uma análise de funções e elaboração de regulamento que especifique 

melhor as tarefas de cada trabalhador, em função do posto de trabalho. Sugere-se 
inclusivamente a consignação de competências e tarefas, por modo a evitar ausência de 
registos de actos ou procedimentos. 

 
 A verificação da aquisição de materiais será feita não pelo presidente ou vereador, mas 

apenas após confirmação da recepção dos materiais, havendo necessidade de maior 
regulamentação destas áreas. 

 
 Procurar implicar e implementar um sistema de qualidade interno, promovendo o diálogo 

intersectorial e a co-responsabilização nos procedimentos, registos e inventários. 
 

 Elaboração de check-lists por áreas, com base nos procedimentos, procurando sensibilizar 
para a necessidade de melhoria contínua dos mesmos, com base no trabalho 
desenvolvido. 

 
 Maior delegação de competências nos chefes de divisão, obrigando-os a informar 

superiormente sobre assuntos relacionados com a sua divisão, identificando 
concretamente a responsabilidade e tarefas incumbidas, consignando as mesmas, 
responsabilizando os mesmos pela melhoria contínua dos seus serviços. 

 
 Promover uma reciclagem formativa no que se refere aos direitos e deveres dos 

funcionários. 
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 Dotar a secção de recursos humanos de modelos e minutas, disponíveis on-line e na 
referida secção, adaptados às diversas situações do regime de faltas, licenças e férias, 
etc., padronizando os requerimentos, contribuindo para a consolidação dos deveres 
laborais, alertando, simultaneamente, para os direitos dos trabalhadores (requerimento 
na frente, informação legal, aplicado ao caso em concreto no verso). 

 
 Agir na pró-actividade no que concerne aos trabalhadores e suas necessidades de 

formação, agendando para tal reuniões individuais com os mesmos e recorrer a 
ferramentas de informação estatística para avaliar as necessidades gerais de formação. 
 

 Criação da figura do “Auditor Interno”, com a missão de identificar erros ou omissões e 
verificar o cumprimento dos preceitos legais, incentivando e alertando para a necessidade 
de actualização de documentos/ minutas/ normas, procedimentos, regulamentos, 
informação on-line, etc., pautando, por conseguinte, com a implícita autonomia, pela 
melhoria contínua dos serviços, promovendo a transparência e objectividade, em 
detrimento de condutas que possam originar interpretações dúbias. 

 
 

 A criação, até ao final do ano de 2010, de um Código de Conduta da Câmara Municipal de 
Sátão, em formato “pocket-book”, seguindo designadamente os princípios 
constitucionais, assim como a Recomendação n.º R (2000) 10 do Comité de Ministros dos 
Estados Membros sobre os Códigos de Conduta para os Agentes Públicos, e a sua 
divulgação em 2010.  

 
 Realização de um levantamento das necessidades de formação por sector/área. 

 
 Elaboração de um glossário descrevendo exemplos de infracções concomitantes com a 

corrupção e infracções conexas e respectiva legislação sancionária aplicável. 
 

 A coordenação das actividades de implementação do Plano competirá ao Presidente da 
Câmara Municipal e ao técnico designado para o efeito. A realização de reuniões de 
acompanhamento e elaboração de relatórios trimestrais sobre a execução do Plano, deve 
ser apresentado ao Presidente, mediante indicação deste. O Técnico afecto elaborará 
ainda o relatório anual sobre a execução do Plano. 
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10.1. Compromisso Ético 
 
Para além das normas legais aplicáveis, as relações que se estabelecem entre os membros dos 

órgãos, os funcionários e demais colaboradores do município, bem como no seu contacto com as 

populações, assentam, nomeadamente, num conjunto de princípios e valores, cujo conteúdo 

está, em parte, já vertido na Carta Ética da Administração Pública. A saber: 

 

 Integridade, procurando as melhores soluções para o interesse público que se pretende 

atingir; 

 Comportamento profissional; 

 Consideração ética nas acções; 

 Responsabilidade social; 

 Não exercício de actividades externas que possam interferir com o desempenho das suas 

funções no Município ou criar situações de conflitos de interesses; 

 Promoção, em tempo útil, do debate necessário à tomada de decisões; 

 Respeito absoluto pelo quadro legal vigente e cumprimento das orientações internas e 

das disposições regulamentares; 

 Manutenção da mais estrita isenção e objectividade; 

 Transparência na tomada de decisões e na difusão da informação; 

 Publicitação das deliberações municipais e das decisões dos membros dos órgãos; 

 Igualdade no tratamento e não discriminação; 

 Declaração de qualquer presente ou benefício que possam influenciar a imparcialidade 

com que exercem as suas funções. 

 

 

O Documento será assinado pelos respectivos trabalhadores. 
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10.2. Minutas propostas  

10.2.1. Declaração de compromisso relativa a incompatibilidades, impedimentos e 
escusa 

 

 
1. Identificação  
Nome 
_______________________________________________________________________  
Residência 
_______________________________________________________________________  
Localidade ______________________________________ Código Postal _______-____ 
 
Bilhete de Identidade __/ Documento único ___________________________________ 
 
2. Funções  
Funções 
________________________________________________________________________  
Unidade Orgânica/Serviço 
________________________________________________________________________  
 
3. Declaração  
Declara ter conhecimento das incompatibilidades ou impedimentos previstos na Lei, 
designadamente:  

 Na Constituição da República Portuguesa;  

 No Código do Procedimento Administrativo (CPA) (artigos 44.º a 51.º)  

 No Regime de vinculação, de carreiras e de remunerações dos trabalhadores que 
exercem funções públicas (artigos 26.º a 30.º)  

 No Estatuto do Pessoal Dirigente dos serviços e organismos da administração 
central, regional e local do Estado.  

E que pedirá dispensa de intervir em procedimentos quando ocorra circunstância pela 
qual possa razoavelmente suspeitar-se da sua isenção ou da rectidão da sua conduta, 
designadamente nas situações constantes do artigo 48.º do CPA.  
Mais declara que, caso se venha a encontrar em situação de incompatibilidade, 
impedimento ou escusa, dela dará imediato conhecimento ao respectivo superior 
hierárquico ou ao presidente do órgão ou júri de que faça parte.  
 
4. Observações  
_______________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________  

_________________, ______ de ___________________ de ________ 
_________________________________________________ 

(Assinatura) 
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10.2.2. Acumulação de Funções Públicas e Privadas 

Pedido de acumulação de funções públicas ou privadas 

                                                          
1. Identificação                                                 
Nome       

Residência:   

Localidade:     Código Postal            -       

Bilhete de Identidade:       Cartão do Cidadão   

2. Funções                                                     
Funções:        
Unidade Orgânica:   
Serviço:       
3. Declaração                                                   
Declara ter conhecimento das incompatibilidades ou impedimentos previstos na Lei, designadamente: 

1. Na Constituição da República Portuguesa; 

2. No Código do Procedimento Administrativo (CPA - artigos 44.º a 51.º) 
3. No Regime de vinculação, de carreiras e de remunerações dos trabalhadores que exercem funções 

públicas (artigos 25.º a 30.º) 

4. No Estatuto do Pessoal Dirigente dos serviços e organismos da administração central, regional e local 
do Estado (aprovado pela Lei N.º 2/2004 de 15 de Janeiro e alterado pela Lei n.º 51/2005, de 30 de 
Agosto). 

E que pedirá dispensa de intervir em procedimentos quando ocorra circunstância pela qual possa 
razoavelmente suspeitar-se da sua isenção ou da rectidão da sua conduta, designadamente nas situações 
constantes do artigo 48.º do CPA. 

Mais declara que, caso se venha a encontrar em situação de incompatibilidade, impedimento ou escusa, 
dela dará imediato conhecimento ao respectivo superior hierárquico ou ao presidente do órgão ou júri de 
que faça parte. 

4. Observações                                                 
Para cumprimento do disposto do art.º 29 da Lei N.º 12-A/2008, de 27 de Fevereiro, declaro o seguinte: 
a) Local do exercício da função ou actividade a acumular: 

b) Horário em que vai desenvolver exercer: 

c) Remuneração a auferir, quando seja o caso; 

d) Descrição da natureza autónoma ou subordinada do trabalho a desenvolver e do respectivo conteúdo; 

e) Motivos pelo qual o requerente entende acumular funções, conforme os casos, e avaliação do interesse público, ou não 
conforme o previsto nas alíneas a) e d) do n.º 4 : 

f) Das razões por que o requerente entende não existir conflito com as funções desempenhadas, designadamente por a 
função a acumular não revestir as características referidas nos n.ºs 2 e 3 e na alínea c) do n.º 4 do artigo anterior; 

g) Compromisso de cessação imediata da função ou actividade acumulada no caso de ocorrência superveniente de conflito. 

_________________, ______ de ___________________ de ________ 

                                                          

    Assinatura do Declarante     

Mod. 02 - GRC – aprovado-Reunião de Câmara -  __/___/____.                             



 

42 
 

10.3. Estatuto disciplinar dos trabalhadores que exercem funções 
públicas 

 

6260 Diário da República, 1.ª série — N.º 174 — 9 de Setembro de 2008 

ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 

Lei n.º 58/2008 de 9 de Setembro 

Estatuto Disciplinar dos Trabalhadores Que Exercem Funções Públicas 

A Assembleia da República decreta, nos termos da alínea c) do artigo 161.º da Constituição, o seguinte: 

Artigo 1.º 

Objecto 

É aprovado o Estatuto Disciplinar dos Trabalhadores Que Exercem Funções Públicas, doravante designado por Estatuto, 
publicado em anexo à presente lei e que dela faz parte integrante. 

Artigo 2.º 

Contagem dos prazos 

Os prazos referidos no Estatuto contam -se nos termos previstos no Código do Procedimento Administrativo. 

Artigo 3.º 

Trabalhadores referidos no n.º 4 do artigo 88.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de Fevereiro 

1 — Sem prejuízo do disposto no número seguinte, aos trabalhadores referidos no n.º 4 do artigo 88.º da Lei n.º 12 -
A/2008, de 27 de Fevereiro, é aplicável o disposto no Estatuto quanto aos trabalhadores que exercem funções na 
modalidade de contrato de trabalho em funções públicas. 

2 — O disposto na alínea h) do n.º 1 do artigo 18.º e nos artigos 69.º a 71.º do Estatuto é estendido aos trabalhadores 
referidos no n.º 4 do artigo 88.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de Fevereiro, aos quais é aplicável a pena de demissão. 

Artigo 4.º 

Aplicação no tempo 

1 — Sem prejuízo do disposto nos números seguintes, o Estatuto é imediatamente aplicável aos factos praticados, aos 
processos instaurados e às penas em curso de execução na data da sua entrada em vigor, quando o seu regime se 
revele, em concreto, mais favorável ao trabalhador e melhor garanta a sua audiência e defesa. 

2 — O regime referido no número anterior abrange as disposições normativas do Estatuto relativas aos deveres 
funcionais, à sua violação e sancionamento, bem como ao respectivo procedimento, designadamente no que respeita à 
não previsão do anteriormente vigente instituto da infracção directamente constatada. 

3 — Os prazos de prescrição do procedimento disciplinar e das penas, bem como os de reabilitação e o período referido 
no n.º 4 do artigo 6.º do Estatuto, contam -se a partir da data da entrada em vigor do Estatuto, mas não prejudicam a 
aplicação dos prazos anteriormente vigentes quando estes se revelem, em concreto, mais favoráveis ao trabalhador. 

4 — O disposto no n.º 5 do artigo 6.º do Estatuto não se aplica: 

a) Aos processos de inquérito e de sindicância que se encontrem instaurados, no que se refere ao prazo ali previsto 
para a sua instauração; 
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b) Aos procedimentos disciplinares comuns que se encontrem instaurados, no que se refere ao prazo ali previsto para a 
sua instauração. 

5 — A pena de inactividade que se encontre proposta, aplicada ou em curso de execução é automaticamente 
convertida em pena de suspensão, pelo seu limite máximo: 

a) Cessando, ou não se aplicando, os efeitos que produzia e que não sejam produzidos pela pena de suspensão; e  

b) Cessando imediatamente a sua execução quando aquele limite já se encontre atingido ou ultrapassado. 

6 — A pena de perda de dias de férias que se encontre proposta, aplicada ou em curso de execução é convertida, a 
requerimento do trabalhador apresentado no prazo de 30 dias contados da data de entrada em vigor da presente lei, 
em pena de multa, pelo seu limite máximo. 

7 — A pena de aposentação compulsiva que se encontre proposta ou aplicada mas ainda não executada determina a 
reavaliação do processo, por quem a tenha proposto ou aplicado, respectivamente, com vista à sua manutenção ou 
conversão em pena de suspensão, com os efeitos que cada uma deva produzir. 

8 — Cessa imediatamente a execução das penas e a produção dos respectivos efeitos que se encontrem em curso 
relativamente a trabalhadores aposentados por motivo distinto do da aplicação de pena de aposentação compulsiva 
desde que tais trabalhadores não tenham constituído nova relação jurídica de emprego público. 

9 — As restantes penas em curso de execução, bem como todas as que se encontrem suspensas, ainda que tenham 
sido convertidas ao abrigo do disposto nos números anteriores, cessam tal execução ou suspensão, produzindo apenas 
os efeitos ora previstos: 

a) Quando atinjam o limite máximo ora previsto; ou 

b) Imediatamente, quando tal limite já se encontre atingido ou ultrapassado. 

10 — Cessam os efeitos que se encontrem a ser produzidos por penas já executadas quando as penas ora 
correspondentes ou aquelas em que se devessem converter ou pelas quais devessem ser substituídas, nos termos dos 
números anteriores, os não prevejam ou os produzam por período que se encontre atingido ou ultrapassado. 

11 — Cessa a perda do vencimento de exercício, e é reembolsado aquele que tenha sido perdido, aos arguidos ainda 
não condenados que se encontrem ou tenham encontrado preventivamente suspensos. 

12 — Relativamente aos processos que já tenham sido remetidos para decisão e em que esta ainda não tenha sido 
proferida, observa -se o seguinte: 

a) Mantém -se a competência anteriormente vigente para aplicação das penas; 

b) O prazo referido no n.º 3 do artigo 55.º conta -se a partir da data da entrada em vigor do Estatuto quando a entidade 
competente para punir entenda ordenar a realização de novas diligências ou solicitar a emissão de parecer e ainda o 
não tenha feito; 

c) O prazo referido no n.º 4 do artigo 55.º conta -se a partir da data da entrada em vigor do Estatuto quando a entidade 
competente para punir concorde com as conclusões do relatório final ou se encontre expirado o prazo que tenha 
marcado para realização de novas diligências ou o fixado para emissão de parecer. 

13 — Os anteriormente designados processos por falta de assiduidade são automaticamente convertidos em processos 
disciplinares comuns. 

14 — Os anteriormente designados processos de averiguações são automaticamente convertidos em processos de 
inquérito. 

Artigo 5.º 

Norma revogatória 
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É revogado o Decreto -Lei n.º 24/84, de 16 de Janeiro. 

Artigo 6.º 

Remissões 

As remissões de normas contidas em actos legislativos ou regulamentares para o Estatuto Disciplinar aprovado pelo 
Decreto -Lei n.º 24/84, de 16 de Janeiro, consideram –se efectuadas para as disposições correspondentes do Estatuto 
Disciplinar ora aprovado. 

Artigo 7.º 

Entrada em vigor 

A presente lei entra em vigor na data do início de vigência do Regime do Contrato de Trabalho em Funções Públicas, 
aprovado nos termos do artigo 87.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de Fevereiro. 

Aprovada em 18 de Julho de 2008. 

O Presidente da Assembleia da República, Jaime Gama. 

Promulgada em 26 de Agosto de 2008. 

Publique -se. 

O Presidente da República, ANÍBAL CAVACO SILVA. 

Referendada em 27 de Agosto de 2008. 

O Primeiro -Ministro, José Sócrates Carvalho Pinto de Sousa. 

ANEXO 

ESTATUTO DISCIPLINAR DOS TRABALHADORES 

QUE EXERCEM FUNÇÕES PÚBLICAS 

CAPÍTULO I 

Âmbito de aplicação 

Artigo 1.º 

Âmbito de aplicação subjectivo 

1 — O presente Estatuto é aplicável a todos os trabalhadores que exercem funções públicas, independentemente da 
modalidade de constituição da relação jurídica de emprego público ao abrigo da qual exercem as respectivas funções. 

2 — O presente Estatuto é também aplicável, com as necessárias adaptações, aos actuais trabalhadores com a 
qualidade de funcionário ou agente de pessoas colectivas que se encontrem excluídas do seu âmbito de aplicação 
objectivo. 

3 — Exceptuam -se do disposto nos números anteriores os trabalhadores que possuam estatuto disciplinar especial. 

Artigo 2.º 

Âmbito de aplicação objectivo 

1 — O presente Estatuto é aplicável aos serviços da administração directa e indirecta do Estado. 
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2 — O presente Estatuto é também aplicável, com as necessárias adaptações, designadamente no que respeita às 
competências em matéria administrativa dos correspondentes órgãos de governo próprio, aos serviços das 
administrações regionais e autárquicas. 

3 — O presente Estatuto é ainda aplicável, com as adaptações impostas pela observância das correspondentes 
competências, aos órgãos e serviços de apoio do Presidente da República, da Assembleia da República, dos tribunais e 
do Ministério Público e respectivos órgãos de gestão e de outros órgãos independentes. 

4 — A aplicabilidade do presente Estatuto aos serviços periféricos externos do Estado, quer relativamente aos 
trabalhadores recrutados localmente quer aos que, de outra forma recrutados, neles exerçam funções, não prejudica a 
vigência: 

a) Das normas e princípios de direito internacional que disponham em contrário; 

b) Dos regimes legais que sejam localmente aplicáveis. 

5 — Sem prejuízo do disposto no n.º 2 do artigo anterior, o presente Estatuto não é aplicável às entidades públicas 
empresariais nem aos gabinetes de apoio quer dos membros do Governo quer dos titulares dos órgãos referidos nos 
n.os 2 e 3. 

CAPÍTULO II 

Princípios fundamentais 

Artigo 3.º 

Infracção disciplinar 

1 — Considera -se infracção disciplinar o comportamento do trabalhador, por acção ou omissão, ainda que meramente 
culposo, que viole deveres gerais ou especiais inerentes à função que exerce. 

2 — São deveres gerais dos trabalhadores: 

a) O dever de prossecução do interesse público; 

b) O dever de isenção; 

c) O dever de imparcialidade; 

d) O dever de informação; 

e) O dever de zelo; 

f) O dever de obediência; 

g) O dever de lealdade; 

h) O dever de correcção; 

i) O dever de assiduidade; 

j) O dever de pontualidade. 

3 — O dever de prossecução do interesse público consiste na sua defesa, no respeito pela Constituição, pelas leis e 
pelos direitos e interesses legalmente protegidos dos cidadãos. 

4 — O dever de isenção consiste em não retirar vantagens, directas ou indirectas, pecuniárias ou outras, para si ou para 
terceiro, das funções que exerce. 
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5 — O dever de imparcialidade consiste em desempenhar as funções com equidistância relativamente aos interesses 
com que seja confrontado, sem discriminar positiva ou negativamente qualquer deles, na perspectiva do respeito pela 
igualdade dos cidadãos. 

6 — O dever de informação consiste em prestar ao cidadão, nos termos legais, a informação que seja solicitada, com 
ressalva daquela que, naqueles termos, não deva ser divulgada. 

7 — O dever de zelo consiste em conhecer e aplicar as normas legais e regulamentares e as ordens e instruções dos 
superiores hierárquicos, bem como exercer as funções de acordo com os objectivos que tenham sido fixados e 
utilizando as competências que tenham sido consideradas adequadas. 

8 — O dever de obediência consiste em acatar e cumprir as ordens dos legítimos superiores hierárquicos, dadas em 
objecto de serviço e com a forma legal. 

9 — O dever de lealdade consiste em desempenhar as funções com subordinação aos objectivos do órgão ou serviço. 

10 — O dever de correcção consiste em tratar com respeito os utentes dos órgãos ou serviços e os restantes 
trabalhadores e superiores hierárquicos. 

11 — Os deveres de assiduidade e de pontualidade consistem em comparecer ao serviço regular e continuamente e nas 
horas que estejam designadas. 

Artigo 4.º 

Sujeição ao poder disciplinar 

1 — Todos os trabalhadores são disciplinarmente responsáveis perante os seus superiores hierárquicos. 

2 — Os titulares dos órgãos dirigentes dos serviços da administração indirecta são disciplinarmente responsáveis 
perante o membro do Governo que exerça a respectiva superintendência ou tutela. 

3 — Os trabalhadores ficam sujeitos ao poder disciplinar desde a aceitação da nomeação, a celebração do contrato ou a 
posse ou desde o início legal de funções quando este anteceda aqueles actos. 

4 — A cessação da relação jurídica de emprego público ou a alteração da situação jurídico -funcional não impedem a 
punição por infracções cometidas no exercício da função. 

Artigo 5.º 

Exclusão da responsabilidade disciplinar 

1 — É excluída a responsabilidade disciplinar do trabalhador que actue no cumprimento de ordens ou instruções 
emanadas de legítimo superior hierárquico e em matéria de serviço, quando previamente delas tenha reclamado ou 
exigido a sua transmissão ou confirmação por escrito. 

2 — Considerando ilegal a ordem ou instrução recebidas, o trabalhador faz expressamente menção desse facto ao 
reclamar ou ao pedir a sua transmissão ou confirmação por escrito. 

3 — Quando a decisão da reclamação ou a transmissão ou confirmação da ordem ou instrução por escrito não tenham 
lugar dentro do tempo em que, sem prejuízo, o cumprimento destas possa ser demorado, o trabalhador comunica, 
também por escrito, ao seu imediato superior hierárquico, os termos exactos da ordem ou instrução recebidas e da 
reclamação ou do pedido formulados, bem como a não satisfação destes, executando seguidamente a ordem ou 
instrução. 

4 — Quando a ordem ou instrução sejam dadas com menção de cumprimento imediato e sem prejuízo do disposto nos 
n.os 1 e 2, a comunicação referida na parte final do número anterior é efectuada após a execução da ordem ou 
instrução. 

5 — Cessa o dever de obediência sempre que o cumprimento das ordens ou instruções implique a prática de qualquer 
crime. 
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Artigo 6.º 

Prescrição do procedimento disciplinar 

1 — O direito de instaurar procedimento disciplinar prescreve passado um ano sobre a data em que a infracção tenha 
sido cometida. 

2 — Prescreve igualmente quando, conhecida a infracção por qualquer superior hierárquico, não seja instaurado o 
competente procedimento disciplinar no prazo de 30 dias. 

3 — Quando o facto qualificado como infracção disciplinar seja também considerado infracção penal, aplicam-se ao 
direito de instaurar procedimento disciplinar os prazos de prescrição estabelecidos na lei penal. 

4 — Suspendem o prazo prescricional referido nos números anteriores, por um período até seis meses, a instauração de 
processo de sindicância aos órgãos ou serviços, bem como a de processo de inquérito ou disciplinar, mesmo que não 
dirigidos contra o trabalhador a quem a prescrição aproveite, quando em qualquer deles venham a apurar-se infracções 
por que seja responsável. 

5 — A suspensão do prazo prescricional apenas opera quando, cumulativamente: 

a) Os processos referidos no número anterior tenham sido instaurados nos 30 dias seguintes à suspeita da prática de 
factos disciplinarmente puníveis; 

b) O procedimento disciplinar subsequente tenha sido instaurado nos 30 dias seguintes à recepção daqueles processos, 
para decisão, pela entidade competente; e  

c) À data da instauração dos processos e procedimento referidos nas alíneas anteriores, não se encontre já prescrito o 
direito de instaurar procedimento disciplinar. 

6 — O procedimento disciplinar prescreve decorridos 18 meses contados da data em que foi instaurado quando, nesse 
prazo, o arguido não tenha sido notificado da decisão final. 

7 — A prescrição do procedimento disciplinar referida no número anterior suspende -se durante o tempo em que, por 
força de decisão jurisdicional ou de apreciação jurisdicional de qualquer questão, a marcha do correspondente processo 
não possa começar ou continuar a ter lugar. 

8 — A prescrição volta a correr a partir do dia em que cesse a causa da suspensão. 

Artigo 7.º 

Efeitos da pronúncia e da condenação em processo penal 

1 — Quando o agente de um crime cujo julgamento seja da competência do tribunal de júri ou do tribunal colectivo seja 
um trabalhador a que o presente Estatuto é aplicável, a secretaria do tribunal por onde corra o processo, no prazo de 
vinte e quatro horas sobre o trânsito em julgado do despacho de pronúncia ou equivalente, entrega, por termo nos 
autos, cópia de tal despacho ao Ministério Público, a fim de que este a remeta ao órgão ou serviço em que o 
trabalhador desempenha funções. 

2 — Quando um trabalhador a que o presente Estatuto é aplicável seja condenado pela prática de crime, aplica-se, com 
as necessárias adaptações, o disposto no número anterior. 

3 — A condenação em processo penal não prejudica o exercício da acção disciplinar quando a infracção penal constitua 
também infracção disciplinar. 

Artigo 8.º 

Factos passíveis de ser considerados infracção penal  
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Quando os factos sejam passíveis de ser considerados infracção penal, dá -se obrigatoriamente notícia deles ao 
Ministério Público competente para promover o procedimento criminal, nos termos do artigo 242.º do Código de 
Processo Penal. 

CAPÍTULO III 

Penas disciplinares e seus efeitos 

Artigo 9.º 

Escala das penas 

1 — As penas aplicáveis aos trabalhadores pelas infracções que cometam são as seguintes: 

a) Repreensão escrita; 

b) Multa; 

c) Suspensão; 

d) Demissão ou despedimento por facto imputável ao trabalhador. 

2 — Aos titulares de cargos dirigentes e equiparados é aplicável a pena de cessação da comissão de serviço. 

3 — Não pode ser aplicada mais de uma pena por cada infracção, pelas infracções acumuladas que sejam apreciadas 
num único processo ou pelas infracções apreciadas em processos apensados. 

4 — As penas são sempre registadas no processo individual do trabalhador. 

5 — As amnistias não destroem os efeitos já produzidos pela aplicação da pena, sendo, porém, averbadas no processo 
individual. 

Artigo 10.º 

Caracterização das penas 

1 — A pena de repreensão escrita consiste em mero reparo pela irregularidade praticada. 

2 — A pena de multa é fixada em quantia certa e não pode exceder o valor correspondente a seis remunerações base 
diárias por cada infracção e um valor total correspondente à remuneração base de 90 dias por ano. 

3 — A pena de suspensão consiste no afastamento completo do trabalhador do órgão ou serviço durante o período da 
pena. 

4 — A pena de suspensão varia entre 20 e 90 dias por cada infracção, num máximo de 240 dias por ano. 

5 — A pena de demissão consiste no afastamento definitivo do órgão ou serviço do trabalhador nomeado, cessando a 
relação jurídica de emprego público. 

6 — A pena de despedimento por facto imputável ao trabalhador consiste no afastamento definitivo do órgão ou 
serviço do trabalhador contratado, cessando a relação jurídica de emprego público. 

7 — A pena de cessação da comissão de serviço consiste na cessação compulsiva do exercício de cargo dirigente ou 
equiparado. 

Artigo 11.º 

Efeitos das penas 

1 — As penas disciplinares produzem unicamente os efeitos previstos no presente Estatuto. 
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2 — A pena de suspensão determina, por tantos dias quantos os da sua duração, o não exercício de funções e a perda 
das remunerações correspondentes e da contagem do tempo de serviço para antiguidade. 

3 — A aplicação da pena de suspensão não prejudica o direito dos trabalhadores à manutenção, nos termos legais, das 
prestações do respectivo regime de protecção social. 

4 — As penas de demissão e de despedimento por facto imputável ao trabalhador importam a perda de todos os 
direitos do trabalhador, salvo quanto à aposentação ou à reforma por velhice, nos termos e condições previstos na lei, 
mas não o impossibilitam de voltar a exercer funções em órgão ou serviço que não exijam as particulares condições de 
dignidade e confiança que aquelas de que foi demitido ou despedido exigiam. 

5 — A pena de cessação da comissão de serviço implica o termo do exercício do cargo dirigente ou equiparado e a 
impossibilidade de exercício de qualquer cargo dirigente ou equiparado durante o período de três anos contados da 
data da notificação da decisão. 

Artigo 12.º 

Penas aplicáveis em caso de cessação da relação jurídica de emprego público 

Em caso de cessação da relação jurídica de emprego público, as penas previstas nas alíneas b) a d) do n.º 1 do artigo 9.º 
são executadas desde que os trabalhadores constituam nova relação jurídica de emprego público. 

CAPÍTULO IV 

Competência disciplinar 

Artigo 13.º 

Princípio geral 

A competência disciplinar dos superiores envolve sempre a dos seus inferiores hierárquicos dentro do órgão ou serviço. 

Artigo 14.º 

Competência para aplicação das penas 

1 — A aplicação da pena prevista na alínea a) do n.º 1 do artigo 9.º é da competência de todos os superiores 
hierárquicos em relação aos seus subordinados. 

2 — A aplicação das restantes penas previstas nos n.os 1 e 2 do artigo 9.º é da competência do dirigente máximo do 
órgão ou serviço. 

3 — Compete ao membro do Governo respectivo a aplicação de qualquer pena aos dirigentes máximos dos órgãos ou 
serviços. 

4 — Nas autarquias locais, associações e federações de municípios, bem como nos serviços municipalizados, a aplicação 
das penas previstas nos n.os 1 e 2 do artigo 9.º é da competência, respectivamente, dos correspondentes órgãos 
executivos, bem como dos conselhos de administração. 

5 — Nas assembleias distritais, a aplicação das penas previstas nos n.os 1 e 2 do artigo 9.º é da competência do 
respectivo plenário. 

6 — A competência prevista nos n.os 1, 2, 4 e 5 é indelegável. 

CAPÍTULO V 

Factos a que são aplicáveis as penas 

Artigo 15.º 

Repreensão escrita 
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A pena de repreensão escrita é aplicável por infracções leves de serviço. 

Artigo 16.º 

Multa 

A pena de multa é aplicável a casos de negligência ou má compreensão dos deveres funcionais, nomeadamente aos 
trabalhadores que: 

a) Não observem os procedimentos estabelecidos ou cometam erros por negligência, de que não resulte prejuízo 
relevante para o serviço; 

b) Desobedeçam às ordens dos superiores hierárquicos, sem consequências importantes; 

c) Não usem de correcção para com os superiores hierárquicos, subordinados ou colegas ou para com o público; 

d) Pelo defeituoso cumprimento ou desconhecimento das disposições legais e regulamentares ou das ordens 
superiores, demonstrem falta de zelo pelo serviço; 

e) Não façam a comunicação referida no n.º 6 do artigo 30.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de Fevereiro. 

Artigo 17.º 

Suspensão 

A pena de suspensão é aplicável aos trabalhadores que actuem com grave negligência ou com grave desinteresse pelo 
cumprimento dos deveres funcionais e àqueles cujos comportamentos atentem gravemente contra a dignidade e o 
prestígio da função, nomeadamente quando: 

a) Dêem informação errada a superior hierárquico; 

b) Compareçam ao serviço em estado de embriaguez ou sob o efeito de estupefacientes ou drogas equiparadas; 

c) Exerçam funções em acumulação, sem autorização ou apesar de não autorizados ou, ainda, quando a autorização 
tenha sido concedida com base em informações ou elementos, por eles fornecidos, que se revelem falsos ou 
incompletos; 

d) Demonstrem desconhecimento de normas essenciais reguladoras do serviço, do qual haja resultado prejuízos para o 
órgão ou serviço ou para terceiros; 

e) Dispensem tratamento de favor a determinada entidade, singular ou colectiva; 

f) Omitam informação que possa ou deva ser prestada ao cidadão ou, com violação da lei em vigor sobre acesso à 
informação, revelem factos ou documentos relacionados com os procedimentos administrativos, em curso ou 
concluídos; 

g) Desobedeçam escandalosamente, ou perante o público e em lugar aberto ao mesmo, às ordens superiores; 

h) Prestem falsas declarações sobre justificação de faltas; 

i) Violem os procedimentos da avaliação do desempenho, incluindo a aposição de datas sem correspondência com o 
momento da prática do acto; 

j) Agridam, injuriem ou desrespeitem gravemente superior hierárquico, colega, subordinado ou terceiro, fora dos locais 
de serviço, por motivos relacionados com o exercício das funções; 

l) Recebam fundos, cobrem receitas ou recolham verbas de que não prestem contas nos prazos legais; 

m) Violem, com culpa grave ou dolo, o dever de imparcialidade no exercício das funções; 
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n) Usem ou permitam que outrem use ou se sirva de quaisquer bens pertencentes aos órgãos ou serviços, cuja posse ou 
utilização lhes esteja confiada, para fim diferente daquele a que se destinam; 

o) Violem os deveres referidos nos n.os 1 e 2 do artigo 30.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de Fevereiro. 

Artigo 18.º 

Demissão e despedimento por facto imputável ao trabalhador 

1 — As penas de demissão e de despedimento por facto imputável ao trabalhador são aplicáveis em caso de infracção 
que inviabilize a manutenção da relação funcional, nomeadamente aos trabalhadores que: 

a) Agridam, injuriem ou desrespeitem gravemente superior hierárquico, colega, subordinado ou terceiro, em serviço ou 
nos locais de serviço; 

b) Pratiquem actos de grave insubordinação ou indisciplina ou incitem à sua prática; 

c) No exercício das suas funções, pratiquem actos manifestamente ofensivos das instituições e princípios consagrados 
na Constituição; 

d) Pratiquem ou tentem praticar qualquer acto que lese ou contrarie os superiores interesses do Estado em matéria de 
relações internacionais; 

e) Voltem a praticar os factos referidos nas alíneas c), h) e i) do artigo anterior; 

f) Dolosamente participem infracção disciplinar supostamente cometida por outro trabalhador; 

g) Dentro do mesmo ano civil dêem 5 faltas seguidas ou 10 interpoladas sem justificação; 

h) Sendo nomeados ou, não sendo titulares de cargos dirigentes ou equiparados, exerçam as suas funções em comissão 
de serviço, cometam reiterada violação do dever de zelo, indiciada em processo de averiguações instaurado após a 
obtenção de duas avaliações de desempenho negativas consecutivas apesar da frequência de formação adequada 
aquando da primeira avaliação negativa; 

i) Divulguem informação que, nos termos legais, não deva ser divulgada; 

j) Em resultado da função que exercem, solicitem ou aceitem, directa ou indirectamente, dádivas, gratificações, 
participações em lucros ou outras vantagens patrimoniais, ainda que sem o fim de acelerar ou retardar qualquer serviço 
ou procedimento; 

l) Comparticipem em oferta ou negociação de emprego público; 

m) Sejam encontrados em alcance ou desvio de dinheiros públicos; 

n) Tomem parte ou interesse, directamente ou por interposta pessoa, em qualquer contrato celebrado ou a celebrar 
por qualquer órgão ou serviço; 

o) Com intenção de obter, para si ou para terceiro, benefício económico ilícito, faltem aos deveres funcionais, não 
promovendo atempadamente os procedimentos adequados, ou lesem, em negócio jurídico ou por mero acto material, 
designadamente por destruição, adulteração ou extravio de documentos ou por viciação de dados para tratamento 
informático, os interesses patrimoniais que, no todo ou em parte, lhes cumpre, em razão das suas funções, administrar, 
fiscalizar, defender ou realizar; 

p) Autorizem o exercício de qualquer actividade remunerada nas modalidades que estão vedadas aos trabalhadores 
que, colocados em situação de mobilidade especial, se encontrem no gozo de licença extraordinária. 

2 — Tornando -se inviável a manutenção da relação funcional, as penas de demissão e de despedimento por facto 
imputável ao trabalhador são ainda aplicáveis aos trabalhadores que, encontrando -se em situação de mobilidade 
especial: 

a) Exerçam qualquer actividade remunerada fora dos casos previstos na lei; 
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b) No gozo de licença extraordinária, exerçam qualquer actividade remunerada nas modalidades que lhes estão 
vedadas. 

Artigo 19.º 

Cessação da comissão de serviço 

1 — A pena de cessação da comissão de serviço é aplicável, a título principal, aos titulares de cargos dirigentes e 
equiparados que: 

a) Não procedam disciplinarmente contra os trabalhadores ou seus subordinados pelas infracções de que tenham 
conhecimento; 

b) Não participem criminalmente infracção disciplinar de que tenham conhecimento no exercício das suas funções, que 
revista carácter penal; 

c) Autorizem, informem favoravelmente ou omitam informação, relativamente à situação jurídico-funcional de 
trabalhadores, em violação das normas que regulam a relação jurídica de emprego público; 

d) Violem as normas relativas à celebração de contratos de prestação de serviços. 

2 — A pena de cessação da comissão de serviço é sempre aplicada acessoriamente aos titulares de cargos dirigentes e 
equiparados por qualquer infracção disciplinar punida com pena igual ou superior à de multa. 

Artigo 20.º 

Escolha e medida das penas 

Na aplicação das penas atende -se aos critérios gerais enunciados nos artigos 15.º a 19.º, à natureza, missão e 
atribuições do órgão ou serviço, ao cargo ou categoria do arguido, às particulares responsabilidades inerentes à 
modalidade da sua relação jurídica de emprego público, ao grau de culpa, à sua personalidade e a todas as 
circunstâncias em que a infracção tenha sido cometida que militem contra ou a favor dele. 

Artigo 21.º 

Circunstâncias dirimentes 

São circunstâncias dirimentes da responsabilidade disciplinar: 

a) A coacção física; 

b) A privação acidental e involuntária do exercício das faculdades intelectuais no momento da prática da infracção; 

c) A legítima defesa, própria ou alheia; 

d) A não exigibilidade de conduta diversa; 

e) O exercício de um direito ou o cumprimento de um dever. 

Artigo 22.º 

Circunstâncias atenuantes especiais 

São circunstâncias atenuantes especiais da infracção 

disciplinar: 

a) A prestação de mais de 10 anos de serviço com exemplar comportamento e zelo; 

b) A confissão espontânea da infracção; 
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c) A prestação de serviços relevantes ao povo português e a actuação com mérito na defesa da liberdade e da 
democracia; 

d) A provocação; 

e) O acatamento bem intencionado de ordem ou instrução de superior hierárquico, nos casos em que não fosse devida 
obediência. 

Artigo 23.º 

Atenuação extraordinária 

Quando existam circunstâncias atenuantes que diminuam substancialmente a culpa do arguido, a pena pode ser 
atenuada, aplicando -se pena inferior. 

Artigo 24.º 

Circunstâncias agravantes especiais 

1 — São circunstâncias agravantes especiais da infracção disciplinar: 

a) A vontade determinada de, pela conduta seguida, produzir resultados prejudiciais ao órgão ou serviço ou ao 
interesse geral, independentemente de estes se terem verificado; 

b) A produção efectiva de resultados prejudiciais ao órgão ou serviço ou ao interesse geral, nos casos em que o arguido 
pudesse prever essa consequência como efeito necessário da sua conduta; 

c) A premeditação; 

d) A comparticipação com outros indivíduos para a sua prática; 

e) O facto de ter sido cometida durante o cumprimento de pena disciplinar ou enquanto decorria o período de 
suspensão da pena; 

f) A reincidência; 

g) A acumulação de infracções. 

2 — A premeditação consiste no desígnio para o cometimento da infracção, formado, pelo menos, vinte e quatro horas 
antes da sua prática. 

3 — A reincidência ocorre quando a infracção é cometida antes de decorrido um ano sobre o dia em que tenha findado 
o cumprimento da pena aplicada por virtude de infracção anterior. 

4 — A acumulação ocorre quando duas ou mais infracções são cometidas na mesma ocasião ou quando uma é 
cometida antes de ter sido punida a anterior. 

Artigo 25.º 

Suspensão das penas 

1 — As penas previstas nas alíneas a) a c) do n.º 1 do artigo 9.º podem ser suspensas quando, atendendo à 
personalidade do arguido, às condições da sua vida, à sua conduta anterior e posterior à infracção e às circunstâncias 
desta, se conclua que a simples censura do comportamento e a ameaça da pena realizam de forma adequada e 
suficiente as finalidades da punição. 

2 — O tempo de suspensão não é inferior a seis meses para as penas de repreensão escrita e de multa e a um ano para 
a pena de suspensão nem superior a um e dois anos, respectivamente. 

3 — Os tempos previstos no número anterior contam-se desde a data da notificação ao arguido da respectiva decisão. 
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4 — A suspensão caduca quando o trabalhador venha a ser, no seu decurso, condenado novamente em processo 
disciplinar. 

Artigo 26.º 

Prescrição das penas 

Sem prejuízo do disposto no artigo 12.º, as penas prescrevem nos prazos seguintes, contados da data em que a decisão 
se tornou inimpugnável: 

a) Um mês, para a pena de repreensão escrita; 

b) Três meses, para a pena de multa; 

c) Seis meses, para a pena de suspensão; 

d) Um ano, para as penas de demissão, de despedimento por facto imputável ao trabalhador e de cessação da comissão 
de serviço. 

CAPÍTULO VI 

Procedimento disciplinar 

SECÇÃO I 

Disposições gerais 

Artigo 27.º 

Formas de processo 

1 — O processo disciplinar é comum e especial. 

2 — O processo especial aplica -se nos casos expressamente previstos na lei e o comum em todos os casos a que não 
corresponda processo especial. 

3 — Os processos especiais regulam -se pelas disposições que lhes são próprias e, na parte nelas não prevista, pelas 
disposições respeitantes ao processo comum. 

Artigo 28.º 

Obrigatoriedade de processo disciplinar 

1 — As penas de multa e superiores são sempre aplicadas precedendo o apuramento dos factos em processo 
disciplinar. 

2 — A pena de repreensão escrita é aplicada sem dependência de processo, mas com audiência e defesa do arguido. 

3 — A requerimento do arguido é lavrado auto das diligências referidas no número anterior, na presença de duas 
testemunhas por ele indicadas. 

4 — Para os efeitos do disposto no n.º 2, o arguido tem o prazo máximo de cinco dias para, querendo, produzir a sua 
defesa por escrito. 

Artigo 29.º 

Competência para a instauração do procedimento 

1 — Sem prejuízo do disposto no n.º 3 do artigo 40.º, é competente para instaurar ou mandar instaurar procedimento 
disciplinar contra os respectivos subordinados qualquer superior hierárquico, ainda que não seja competente para 
punir. 
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2 — Compete ao membro do Governo respectivo a instauração de procedimento disciplinar contra os dirigentes 
máximos dos órgãos ou serviços. 

Artigo 30.º 

Local da instauração e mudança de órgão ou serviço na pendência do processo 

1 — O procedimento disciplinar é sempre instaurado no órgão ou serviço em que o trabalhador exerce funções à data 
da infracção. 

2 — Quando, após a prática de uma infracção disciplinar ou já na pendência do respectivo processo, o trabalhador 
mude de órgão ou serviço, a pena é aplicada pela entidade competente à data em que tenha de ser proferida decisão, 
sem prejuízo de o procedimento ter sido mandado instaurar e ter sido instruído no âmbito do órgão ou serviço em que 
o arguido exercia funções à data da infracção. 

Artigo 31.º 

Apensação de processos 

1 — Para todas as infracções ainda não punidas cometidas por um trabalhador é instaurado um único processo. 

2 — Tendo sido instaurados diversos processos, são todos apensados àquele que primeiro tenha sido instaurado. 

Artigo 32.º 

Arguido em acumulação de funções 

1 — Quando, antes da decisão de um procedimento, sejam instaurados novos procedimentos disciplinares contra o 
mesmo trabalhador por infracção cometida no desempenho de funções, em acumulação, em outros órgãos ou serviços, 
os novos procedimentos são apensados ao primeiro, ficando a instrução de todos eles a cargo do instrutor deste. 

2 — A instauração dos procedimentos disciplinares é comunicada aos órgãos ou serviços em que trabalhador 
desempenha funções, de igual modo se procedendo em relação à decisão proferida. 

Artigo 33.º 

Natureza secreta do processo 

1 — O processo disciplinar é de natureza secreta até à acusação, podendo, contudo, ser facultado ao arguido, a seu 
requerimento, para exame, sob condição de não divulgar o que dele conste. 

2 — O indeferimento do requerimento a que se refere o número anterior é comunicado ao arguido no prazo de três 
dias. 

3 — Não obstante a sua natureza secreta, é permitida a passagem de certidões quando destinadas à defesa de 
interesses legalmente protegidos e em face de requerimento especificando o fim a que se destinam, podendo ser 
proibida, sob pena de desobediência, a sua publicação. 

4 — A passagem de certidões é autorizada pelo instrutor até ao termo da fase de defesa do arguido, sendo gratuita 
quando requerida por este. 

5 — Ao arguido que divulgue matéria de natureza secreta, nos termos do presente artigo, é instaurado, por esse facto, 
novo procedimento disciplinar. 

Artigo 34.º 

Forma dos actos 

A forma dos actos, quando não seja regulada por lei, ajusta -se ao fim que se tem em vista e limita -se ao indispensável 
para atingir essa finalidade. 
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Artigo 35.º 

Constituição de advogado 

1 — O arguido pode constituir advogado em qualquer fase do processo, nos termos gerais de direito. 

2 — O advogado exerce os direitos que a lei reconhece ao arguido. 

Artigo 36.º 

Actos oficiosos 

Nos casos omissos, o instrutor pode adoptar as providências que se afigurem convenientes para a descoberta da 
verdade, em conformidade com os princípios gerais do processo penal. 

Artigo 37.º 

Nulidades 

1 — É insuprível a nulidade resultante da falta de audiência do arguido em artigos de acusação, bem como a que resulte 
de omissão de quaisquer diligências essenciais para a descoberta da verdade. 

2 — As restantes nulidades consideram -se supridas quando não sejam reclamadas pelo arguido até à decisão final. 

3 — Do despacho que indefira o requerimento de quaisquer diligências probatórias cabe recurso hierárquico ou tutelar 
para o respectivo membro do Governo, a interpor no prazo de cinco dias. 

4 — O recurso referido no número anterior sobe imediatamente nos próprios autos, considerando -se procedente 
quando, no prazo de 10 dias, não seja proferida decisão que expressamente o indefira. 

Artigo 38.º 

Alteração da situação jurídico -funcional do arguido  

O trabalhador arguido em processo disciplinar, ainda que suspenso preventivamente, não está impedido de alterar, nos 
termos legais, a sua situação jurídico -funcional, designadamente candidatando -se a procedimentos concursais. 

SECÇÃO II 

Procedimento disciplinar comum 

SUBSECÇÃO I 

Disposição geral 

Artigo 39.º 

Início e termo da instrução 

1 — A instrução do processo disciplinar inicia -se no prazo máximo de 10 dias contados da data da notificação ao 
instrutor do despacho que o mandou instaurar e ultima-se no prazo de 45 dias, só podendo ser excedido este prazo por 
despacho da entidade que o mandou instaurar, sob proposta fundamentada do instrutor, nos casos de excepcional 
complexidade. 

2 — O prazo de 45 dias referido no número anterior conta -se da data de início da instrução, determinada nos termos 
do número seguinte. 

3 — O instrutor informa a entidade que o tenha nomeado, bem como o arguido e o participante, da data em que dê 
início à instrução. 

4 — O procedimento disciplinar é urgente, sem prejuízo das garantias de audiência e defesa do arguido. 
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SUBSECÇÃO II 

Fase de instrução do processo 

Artigo 40.º 

Participação ou queixa 

1 — Todos os que tenham conhecimento de que um trabalhador praticou infracção disciplinar podem participá-la a 
qualquer superior hierárquico daquele. 

2 — Quando se verifique que a entidade que recebeu a participação ou queixa não tem competência para instaurar 
procedimento disciplinar, aquelas são imediatamente remetidas à entidade competente para o efeito. 

3 — Para os efeitos do disposto no número seguinte, quando um trabalhador deixe de comparecer ao serviço, sem 
justificação, durante 5 dias seguidos ou 10 interpolados, o respectivo superior hierárquico participa o facto, de 
imediato, ao dirigente máximo do órgão ou serviço. 

4 — O dirigente máximo do órgão ou serviço pode considerar, do ponto de vista disciplinar, justificada a ausência, 
determinando o imediato arquivamento da participação quando o trabalhador faça prova de motivos que considere 
atendíveis. 

5 — As participações ou queixas verbais são sempre reduzidas a escrito por quem as receba. 

6 — Quando conclua que a participação é infundada e dolosamente apresentada no intuito de prejudicar o trabalhador 
ou que contém matéria difamatória ou injuriosa, a entidade competente para punir participa o facto criminalmente, 
sem prejuízo de instauração de procedimento disciplinar quando o participante seja trabalhador a que o presente 
Estatuto é aplicável. 

Artigo 41.º 

Despacho liminar 

1 — Assim que seja recebida participação ou queixa, a entidade competente para instaurar procedimento disciplinar 
decide se a ele deve ou não haver lugar. 

2 — Quando entenda que não há lugar a procedimento disciplinar, a entidade referida no número anterior manda 
arquivar a participação ou queixa. 

3 — No caso contrário, instaura ou determina que se instaure procedimento disciplinar. 

4 — Quando não tenha competência para aplicação da pena e entenda que não há lugar a procedimento disciplinar, a 
entidade referida no n.º 1 sujeita o assunto a decisão da entidade competente. 

Artigo 42.º 

Nomeação do instrutor 

1 — A entidade que instaure procedimento disciplinar nomeia um instrutor, escolhido de entre trabalhadores do 
mesmo órgão ou serviço, titular de cargo ou de carreira ou categoria de complexidade funcional superior à do arguido 
ou, quando impossível, com antiguidade superior no mesmo cargo ou em carreira ou categoria de complexidade 
funcional idêntica ou no exercício de funções públicas, preferindo os que possuam adequada formação jurídica. 

2 — Em casos justificados, a entidade referida no número anterior pode solicitar ao respectivo dirigente máximo a 
nomeação de instrutor de outro órgão ou serviço. 

3 — O instrutor pode escolher secretário de sua confiança, cuja nomeação compete à entidade que o nomeou, e, bem 
assim, requisitar a colaboração de técnicos. 

4 — As funções de instrução preferem a quaisquer outras que o instrutor tenha a seu cargo, ficando exclusivamente 
adstrito àquelas. 
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Artigo 43.º 

Suspeição do instrutor 

1 — O arguido e o participante podem deduzir a suspeição do instrutor do processo disciplinar quando ocorra 
circunstância por causa da qual possa razoavelmente suspeitar -se da sua isenção e da rectidão da sua conduta, 
designadamente: 

a) Quando o instrutor tenha sido directa ou indirectamente atingido pela infracção; 

b) Quando o instrutor seja parente na linha recta ou até ao 3.º grau na linha colateral do arguido, do participante ou de 
qualquer trabalhador ou particular ofendido ou de alguém que, com os referidos indivíduos, viva em economia comum; 

c) Quando esteja pendente processo jurisdicional em que o instrutor e o arguido ou o participante sejam 
intervenientes; 

d) Quando o instrutor seja credor ou devedor do arguido ou do participante ou de algum seu parente na linha recta ou 
até ao 3.º grau na linha colateral; 

e) Quando haja inimizade grave ou grande intimidade entre o arguido e o instrutor ou entre este e o participante ou o 
ofendido. 

2 — A entidade que tenha mandado instaurar o procedimento disciplinar decide, em despacho fundamentado, no 
prazo máximo de quarenta e oito horas. 

Artigo 44.º 

Medidas cautelares 

Compete ao instrutor tomar, desde a sua nomeação, as medidas adequadas para que não se possa alterar o estado dos 
factos e documentos em que se descobriu ou se presume existir alguma irregularidade nem subtrair as provas desta. 

Artigo 45.º 

Suspensão preventiva 

1 — O arguido pode ser, sob proposta da entidade que tenha instaurado o procedimento disciplinar ou do instrutor, e 
mediante despacho do dirigente máximo do órgão ou serviço, preventivamente suspenso do exercício das suas funções, 
sem perda da remuneração base, até decisão do procedimento, mas por prazo não superior a 90 dias, sempre que a sua 
presença se revele inconveniente para o serviço ou para o apuramento da verdade. 2 — A suspensão prevista no 
número anterior pode apenas ter lugar em caso de infracção punível com pena de suspensão ou superior. 

3 — A notificação da suspensão preventiva é acompanhada de indicação, ainda que genérica, da infracção ou infracções 
de cuja prática o trabalhador é arguido. 

Artigo 46.º 

Instrução do processo 

1 — O instrutor faz autuar o despacho com a participação ou queixa e procede à instrução, ouvindo o participante, as 
testemunhas por este indicadas e as mais que julgue necessárias, procedendo a exames e mais diligências que possam 
esclarecer a verdade e fazendo juntar aos autos o certificado de registo disciplinar do arguido. 

2 — O instrutor ouve o arguido, a requerimento deste e sempre que o entenda conveniente, até se ultimar a instrução, 
e pode também acareá-lo com as testemunhas ou com o participante. 

3 — Durante a fase de instrução, o arguido pode requerer ao instrutor que promova as diligências para que tenha 
competência e consideradas por aquele essenciais para apuramento da verdade. 

4 — Quando o instrutor julgue suficiente a prova produzida, pode, em despacho devidamente fundamentado, indeferir 
o requerimento referido no número anterior. 
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5 — As diligências que tenham de ser feitas fora do lugar onde corra o processo disciplinar podem ser requisitadas à 
respectiva autoridade administrativa ou policial. 

6 — Durante a fase de instrução e até à elaboração do relatório final, podem ser ouvidos, a requerimento do arguido, 
representantes da associação sindical a que o mesmo pertença. 

Artigo 47.º 

Testemunhas na fase de instrução 

1 — Na fase de instrução do processo o número de testemunhas é ilimitado. 

2 — É aplicável à inquirição de testemunhas o disposto nos n.os 4 e 5 do artigo anterior. 

Artigo 48.º 

Termo da instrução 

1 — Concluída a instrução, quando o instrutor entenda que os factos constantes dos autos não constituem infracção 
disciplinar, que não foi o arguido o agente da infracção ou que não é de exigir responsabilidade disciplinar por virtude 
de prescrição ou de outro motivo, elabora, no prazo de cinco dias, o seu relatório final, que remete imediatamente com 
o respectivo processo à entidade que o tenha mandado instaurar, com proposta de arquivamento. 

2 — No caso contrário, deduz, articuladamente, no prazo de 10 dias, a acusação. 

3 — A acusação contém a indicação dos factos integrantes da mesma, bem como das circunstâncias de tempo, modo e 
lugar da prática da infracção e das que integram atenuantes e agravantes, acrescentando sempre a referência aos 
preceitos legais respectivos e às penas aplicáveis. 

SUBSECÇÃO III 

Fase de defesa do arguido 

Artigo 49.º 

Notificação da acusação 

1 — Da acusação extrai -se cópia, no prazo de quarenta e oito horas, para ser entregue ao arguido mediante notificação 
pessoal ou, não sendo esta possível, por carta registada com aviso de recepção, marcando -se -lhe um prazo entre 10 e 
20 dias para apresentar a sua defesa escrita. 

2 — Quando não seja possível a notificação nos termos do número anterior, designadamente por ser desconhecido o 
paradeiro do arguido, é publicado aviso na 2.ª série do Diário da República, notificando-o para apresentar a sua defesa 
em prazo não inferior a 30 nem superior a 60 dias contados da data da publicação. 

3 — O aviso deve apenas conter a menção de que se encontra pendente contra o arguido procedimento disciplinar e o 
prazo fixado para apresentar a sua defesa. 

4 — Quando o processo seja complexo, pelo número e natureza das infracções ou por abranger vários arguidos, e 
precedendo autorização da entidade que mandou instaurar o procedimento, o instrutor pode conceder prazo superior 
ao do n.º 1, até ao limite de 60 dias. 

5 — Quando sejam susceptíveis de aplicação as penas de demissão, de despedimento por facto imputável ao 
trabalhador ou de cessação da comissão de serviço, esta quando seja acessória daquelas ou, em qualquer caso, quando 
o trabalhador não seja titular de relação jurídica de emprego público constituída em diferente modalidade, a cópia da 
acusação é igualmente remetida, no prazo referido no n.º 1, à comissão de trabalhadores respectiva. 

6 — No caso referido no número anterior, quando o arguido seja representante sindical é ainda remetida cópia da 
acusação à associação sindical respectiva. 
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7 — A remessa de cópia da acusação nos termos dos n.os 5 e 6 não tem lugar quando o arguido a ela se tenha oposto 
por escrito durante a fase de instrução. 

Artigo 50.º 

Incapacidade física ou mental 

1 — Quando o arguido esteja incapacitado de organizar a sua defesa por motivo de doença ou incapacidade física 
devidamente comprovadas, pode nomear um representante especialmente mandatado para o efeito. 

2 — Quando o arguido não possa exercer o direito referido no número anterior, o instrutor nomeia -lhe imediatamente 
um curador, preferindo a pessoa a quem competiria a tutela no caso de interdição, nos termos da lei civil. 

3 — A nomeação referida no número anterior é restrita ao procedimento disciplinar, podendo o representante usar de 
todos os meios de defesa facultados ao arguido. 

4 — Quando o instrutor tenha dúvidas sobre se o estado mental do arguido o inibe de organizar a sua defesa, solicita 
uma perícia psiquiátrica nos termos do n.º 6 do artigo 159.º do Código de Processo Penal, aplicável com as necessárias 
adaptações. 

5 — A realização da perícia psiquiátrica pode também ser solicitada nos termos do n.º 7 do artigo 159.º do Código de 
Processo Penal, aplicável com as necessárias adaptações. 

Artigo 51.º 

Exame do processo e apresentação da defesa 

1 — Sem prejuízo do disposto no artigo seguinte, durante o prazo para apresentação da defesa, pode o arguido ou o 
seu representante ou curador referidos no artigo anterior, bem como o advogado por qualquer deles constituído, 
examinar o processo a qualquer hora de expediente. 

2 — A resposta é assinada pelo arguido ou por qualquer dos seus representantes referidos no número anterior e é 
apresentada no lugar onde o procedimento tenha sido instaurado. 

3 — Quando remetida pelo correio, a resposta considera-se apresentada na data da sua expedição. 

4 — Na resposta o arguido expõe com clareza e concisão os factos e as razões da sua defesa. 

5 — A resposta que revele ou se traduza em infracções estranhas à acusação e que não interesse à defesa é autuada, 
dela se extraindo certidão, que passa a ser considerada como participação para efeitos de novo procedimento. 

6 — Com a resposta o arguido pode apresentar o rol das testemunhas e juntar documentos, requerendo também 
quaisquer diligências. 

7 — A falta de resposta dentro do prazo marcado vale como efectiva audiência do arguido para todos os efeitos legais. 

Artigo 52.º 

Confiança do processo 

O processo pode ser confiado ao advogado do arguido, nos termos e sob a cominação previstos nos artigos 169.º a 
171.º do Código de Processo Civil, aplicáveis com as necessárias adaptações. 

Artigo 53.º 

Produção da prova oferecida pelo arguido 

1 — As diligências requeridas pelo arguido podem ser recusadas em despacho do instrutor, devidamente 
fundamentado, quando manifestamente impertinentes e desnecessárias. 
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2 — Não podem ser ouvidas mais de três testemunhas por cada facto, podendo as que não residam no lugar onde corre 
o processo, quando o arguido não se comprometa a apresentá-las, ser ouvidas por solicitação a qualquer autoridade 
administrativa. 

3 — O instrutor pode recusar a inquirição das testemunhas quando considere suficientemente provados os factos 
alegados pelo arguido. 

4 — A autoridade a quem seja solicitada a inquirição, nos termos da parte final do n.º 2, pode designar instrutor ad hoc 
para o acto requerido. 

5 — As diligências para a inquirição de testemunhas são sempre notificadas ao arguido. 

6 — Aplica -se à inquirição referida na parte final do n.º 2, com as necessárias adaptações, o disposto nos artigos 111.º 
e seguintes do Código de Processo Penal. 

7 — O advogado do arguido pode estar presente e intervir na inquirição das testemunhas. 

8 — O instrutor inquire as testemunhas e reúne os demais elementos de prova oferecidos pelo arguido no prazo de 20 
dias, o qual pode ser prorrogado, por despacho, até 40 dias quando o exijam as diligências referidas na parte final do 
n.º 2.  

9 — Finda a produção da prova oferecida pelo arguido, podem ainda ordenar -se, em despacho, novas diligências que 
se tornem indispensáveis para o completo esclarecimento da verdade. 

SUBSECÇÃO IV 

Fase de relatório final 

Artigo 54.º 

Relatório final do instrutor 

1 — Finda a fase de defesa do arguido, o instrutor elabora, no prazo de cinco dias, um relatório final completo e conciso 
donde constem a existência material das faltas, a sua qualificação e gravidade, importâncias que porventura haja a 
repor e seu destino, bem como a pena que entenda justa ou a proposta para que os autos se arquivem por ser 
insubsistente a acusação, designadamente por inimputabilidade do arguido. 

2 — A entidade competente para a decisão pode, quando a complexidade do processo o exija, prorrogar o prazo fixado 
no número anterior até ao limite total de 20 dias. 

3 — O processo, depois de relatado, é remetido no prazo de vinte e quatro horas à entidade que o tenha mandado 
instaurar, a qual, quando não seja competente para decidir, o envia dentro de dois dias a quem deva proferir a decisão. 

4 — Quando seja proposta a aplicação das penas de demissão, de despedimento por facto imputável ao trabalhador ou 
de cessação da comissão de serviço, esta quando seja acessória daquelas ou, em qualquer caso, quando o trabalhador 
não seja titular de relação jurídica de emprego público constituída em diferente modalidade, a entidade competente 
para a decisão apresenta o processo, por cópia integral, à comissão de trabalhadores e, quando o arguido seja 
representante sindical, à associação sindical respectiva, que podem, no prazo de cinco dias, juntar o seu parecer 
fundamentado. 

5 — É correspondentemente aplicável o disposto no n.º 7 do artigo 49.º 

SUBSECÇÃO V 

Fase de decisão disciplinar e sua execução 

Artigo 55.º 

Decisão 
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1 — Junto o parecer referido no n.º 4 do artigo anterior, ou decorrido o prazo para o efeito, sendo o caso, a entidade 
competente analisa o processo, concordando ou não com as conclusões do relatório final, podendo ordenar novas 
diligências, a realizar no prazo que para tal estabeleça. 

2 — Antes da decisão, a entidade competente pode solicitar ou determinar a emissão, no prazo de 10 dias, de parecer 
por parte do superior hierárquico do arguido ou de unidades orgânicas do órgão ou serviço a que o mesmo pertença. 

3 — O despacho que ordene a realização de novas diligências ou que solicite a emissão de parecer é proferido no prazo 
máximo de 30 dias contados da data da recepção do processo. 

4 — A decisão do procedimento é sempre fundamentada quando não concordante com a proposta formulada no 
relatório final do instrutor, sendo proferida no prazo máximo de 30 dias contados das seguintes datas: 

a) Da recepção do processo, quando a entidade competente para punir concorde com as conclusões do relatório final; 

b) Do termo do prazo que marque, quando ordene novas diligências; 

c) Do termo do prazo fixado para emissão de parecer. 

5 — Na decisão não podem ser invocados factos não constantes da acusação nem referidos na resposta do arguido, 
excepto quando excluam, dirimam ou atenuem a sua responsabilidade disciplinar. 

6 — O incumprimento dos prazos referidos nos n.os 3 e 4 determina a caducidade do direito de aplicar a pena. 

Artigo 56.º 

Pluralidade de arguidos 

1 — Quando vários trabalhadores sejam arguidos do mesmo facto ou de factos entre si conexos, a entidade que tenha 
competência para punir o trabalhador de cargo ou de carreira ou categoria de complexidade funcional superior decide 
relativamente a todos os arguidos. 

2 — Quando os arguidos sejam titulares do mesmo cargo ou de carreira ou categoria de complexidade funcional 
idêntica, a decisão cabe à entidade que tenha competência para punir o arguido com antiguidade superior no exercício 
de funções públicas. 

Artigo 57.º 

Notificação da decisão 

1 — A decisão é notificada ao arguido, observando -se, com as necessárias adaptações, o disposto no artigo 49.º 

2 — A entidade que tenha decidido o procedimento pode autorizar que a notificação do arguido seja protelada pelo 
prazo máximo de 30 dias quando se trate de pena que implique suspensão ou cessação de funções por parte do 
infractor, desde que da execução da decisão disciplinar resultem para o serviço inconvenientes mais graves do que os 
decorrentes da permanência do trabalhador punido no exercício das suas funções. 

3 — Na data em que se faça a notificação ao arguido é igualmente notificado o instrutor e o participante, este desde 
que o tenha requerido. 

4 — Quando o processo tenha sido apresentado nos termos e para os efeitos do disposto no n.º 4 do artigo 54.º, a 
decisão é igualmente comunicada à comissão de trabalhadores e à associação sindical. 

Artigo 58.º 

Início de produção de efeitos das penas 

As decisões que apliquem penas disciplinares não carecem de publicação, começando a produzir os seus efeitos legais 
no dia seguinte ao da notificação do arguido ou, não podendo este ser notificado, 15 dias após a publicação de aviso 
nos termos do n.º 2 do artigo 49.º 
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SUBSECÇÃO VI 

Impugnações 

Artigo 59.º 

Meios impugnatórios 

Os actos proferidos em processo disciplinar podem ser impugnados hierárquica ou tutelarmente, nos termos dos 
artigos 60.º a 62.º do Código do Procedimento Administrativo, ou jurisdicionalmente, nos termos dos artigos 63.º a 65.º 
do Código de Processo nos Tribunais Administrativos. 

Artigo 60.º 

Recurso hierárquico ou tutelar 

1 — O arguido e o participante podem interpor recurso hierárquico ou tutelar dos despachos e das decisões que não 
sejam de mero expediente proferidos pelo instrutor ou pelos superiores hierárquicos daquele. 

2 — O recurso interpõe -se directamente para o membro do Governo no prazo de 15 dias contados da notificação do 
despacho ou da decisão ou de 20 dias contados da publicação 

do aviso a que se refere o n.º 2 do artigo 49.º. 

3 — Quando o despacho ou a decisão não tenham sido notificados ou quando não tenha sido publicado aviso, o prazo 
conta -se a partir do conhecimento do despacho ou da decisão. 

4 — O recurso hierárquico ou tutelar suspende a eficácia do despacho ou da decisão recorridos, excepto quando o seu 
autor considere que a sua não execução imediata causa grave prejuízo ao interesse público. 

5 — O membro do Governo pode revogar a decisão de não suspensão referida no número anterior ou tomá-la quando 
o autor do despacho ou da decisão recorridos o não tenha feito. 

6 — Nas autarquias locais, associações e federações de municípios, bem como nos serviços municipalizados, não há 
lugar a recurso tutelar. 

7 — A pena pode ser agravada ou substituída por pena mais grave apenas em resultado de recurso do participante. 

Artigo 61.º 

Outros meios de prova 

1 — Com o requerimento de interposição do recurso, o recorrente pode requerer novos meios de prova ou juntar 
documentos que entenda convenientes desde que não pudessem ter sido requeridos ou utilizados em devido tempo. 

2 — O membro do Governo pode também determinar a realização de novas diligências probatórias. 

3 — As diligências referidas nos números anteriores são autorizadas ou determinadas no prazo de cinco dias, iniciam -se 
em idêntico prazo e concluem -se no prazo que o membro do Governo entenda fixar. 

Artigo 62.º 

Regime de subida dos recursos 

1 — Sem prejuízo do disposto no n.º 4 do artigo 37.º e nos números seguintes deste artigo, os recursos dos despachos 
ou das decisões que não ponham termo ao procedimento sobem apenas com o da decisão final, quando dela se 
recorra. 

2 — Sobem imediatamente nos próprios autos os recursos hierárquicos ou tutelares que, ficando retidos, percam por 
esse facto o efeito útil. 
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3 — Sobe imediatamente nos próprios autos o recurso hierárquico ou tutelar interposto do despacho que não admita a 
dedução da suspeição do instrutor ou não aceite os fundamentos invocados para a mesma. 

Artigo 63.º 

Renovação do procedimento disciplinar 

1 — Quando o acto de aplicação da pena tenha sido jurisdicionalmente impugnado com fundamento em preterição de 
formalidade essencial ao decurso do processo disciplinar, a instauração do procedimento disciplinar pode ser renovada 
até ao termo do prazo para contestar a acção jurisdicional. 

2 — O disposto no número anterior é apenas aplicável quando, cumulativamente: 

a) O prazo referido no n.º 1 do artigo 6.º não se encontre ainda decorrido à data da renovação do procedimento; 

b) O fundamento da impugnação não tenha sido previamente apreciado em recurso hierárquico ou tutelar que tenha 
sido rejeitado ou indeferido; e 

c) Seja a primeira vez que se opere a renovação do procedimento. 

Artigo 64.º 

Efeitos da invalidade 

1 — Quando tenha sido jurisdicionalmente anulado ou declarado nulo ou inexistente o acto de aplicação das penas de 
demissão, de despedimento por facto imputável ao trabalhador ou de cessação da comissão de serviço, esta quando 
seja acessória daquelas ou, em qualquer caso, 

quando o trabalhador não seja titular de relação jurídica de emprego público constituída em diferente modalidade, o 
órgão ou serviço é condenado: 

a) A indemnizar o trabalhador por todos os danos, patrimoniais e não patrimoniais, causados; 

b) Ao pagamento de uma compensação ao trabalhador, determinada nos termos dos números seguintes; e 

c) À reconstituição da situação jurídico -funcional actual hipotética do trabalhador. 

2 — Para os efeitos do disposto na alínea b) do número anterior, o trabalhador tem direito a receber a remuneração 
que deixou de auferir desde a data de produção de efeitos do acto de aplicação da pena até ao trânsito em julgado da 
decisão jurisdicional. 

3 — Ao montante apurado nos termos do número anterior deduzem -se as importâncias que o trabalhador tenha 
comprovadamente obtido com a cessação da relação jurídica de emprego público e que não receberia se não fosse a 
pena aplicada. 

4 — O montante do subsídio de desemprego eventualmente auferido pelo trabalhador é deduzido na compensação, 
devendo o órgão ou serviço entregar essa quantia à segurança social. 

5 — É ainda deduzido na compensação o montante da remuneração respeitante ao período decorrido desde a data de 
produção de efeitos do acto de aplicação da pena até 30 dias antes da data da sua impugnação jurisdicional quando 
esta não tenha tido lugar nos 30 dias subsequentes àquela data de produção de efeitos. 

Artigo 65.º 

Indemnização em substituição da reconstituição da situação 

1 — Quando tenha sido jurisdicionalmente impugnado o acto de aplicação das penas de demissão, de despedimento 
por facto imputável ao trabalhador ou de cessação da comissão de serviço, esta quando seja acessória daquelas ou, em 
qualquer caso, quando o trabalhador não seja titular de relação jurídica de emprego público constituída em diferente 
modalidade, o trabalhador, até à data da decisão jurisdicional e na hipótese de esta anular ou declarar nulo ou 
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inexistente aquele acto, pode optar, em alternativa à reconstituição da sua situação jurídico -funcional actual 
hipotética, pelo recebimento de uma indemnização. 

2 — Na falta de instrumento de regulamentação colectiva de trabalho em contrário, a indemnização tem o seguinte 
montante cumulável: 

a) De uma remuneração base mensal por cada ano completo, ou respectiva proporção no caso de fracção de ano, de 
exercício de funções públicas, quando a pena seja a de demissão ou de despedimento por facto imputável ao 
trabalhador; 

b) De uma remuneração base mensal por cada mês completo, ou respectiva proporção no caso de fracção de mês, que 
faltasse para o termo da comissão de serviço, quando a pena seja a de cessação da comissão de serviço. 

3 — O tempo decorrido desde a data de produção de efeitos da pena até ao trânsito em julgado da decisão jurisdicional 
é considerado exercício de funções públicas para os efeitos do disposto na alínea a) do número anterior. 

4 — Em qualquer caso, a indemnização referida na alínea a) do n.º 2 não é inferior a seis remunerações base mensais e 
a referida na alínea b) do mesmo número a três. 

5 — Efectuada a opção nos termos dos números anteriores, o tribunal condena o órgão ou serviço em conformidade. 

SECÇÃO III 

Procedimento disciplinar especial 

SUBSECÇÃO I 

Processos de inquérito e de sindicância 

Artigo 66.º 

Inquérito e sindicância 

1 — Os membros do Governo e os dirigentes máximos dos órgãos ou serviços podem ordenar inquéritos ou sindicâncias 
aos órgãos, serviços ou unidades orgânicas na sua dependência ou sujeitos à sua superintendência ou tutela. 

2 — O inquérito tem por fim apurar factos determinados e a sindicância destina -se a uma averiguação geral acerca do 
funcionamento do órgão, serviço ou unidade orgânica. 

Artigo 67.º 

Anúncios e editais 

1 — No processo de sindicância, o sindicante, logo que a ele dê início, fá-lo constar por anúncios publicados em dois 
jornais, um de expansão nacional e outro de expansão regional, e por meio de editais, cuja afixação é requisitada às 
autoridades policiais ou administrativas. 

2 — Nos anúncios e editais declara -se que toda a pessoa que tenha razão de queixa ou de agravo contra o regular 
funcionamento dos órgãos, serviços ou unidades orgânicas sindicados se pode apresentar ao sindicante, no prazo 
designado, ou a ele apresentar queixa por escrito e pelo correio. 

3 — A queixa por escrito contém os elementos completos de identificação do queixoso. 

4 — No prazo de quarenta e oito horas após a recepção da queixa, o sindicante notifica o queixoso, marcando-lhe dia, 
hora e local para prestar declarações. 

5 — A publicação dos anúncios pela imprensa é obrigatória para os periódicos a que sejam remetidos, aplicando-se, em 
caso de recusa, a pena correspondente ao crime de desobediência qualificada, sendo a despesa a que dê causa 
documentada pelo sindicante, para efeitos de pagamento. 

Artigo 68.º 
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Relatório e trâmites ulteriores 

1 — Concluída a instrução, o inquiridor ou sindicante elabora, no prazo de 10 dias, o seu relatório, que remete 
imediatamente à entidade que mandou instaurar o procedimento. 

2 — O prazo fixado no número anterior pode ser prorrogado pela entidade que mandou instaurar o procedimento até 
ao limite máximo, improrrogável, de 30 dias, quando a complexidade do processo o justifique. 

3 — Verificando -se a existência de infracções disciplinares, a entidade que instaurou os procedimentos instaura os 
procedimentos disciplinares a que haja lugar. 

4 — O processo de inquérito ou de sindicância pode constituir, por decisão da entidade referida no n.º 2, a fase de 
instrução do processo disciplinar, deduzindo o instrutor, no prazo de quarenta e oito horas, a acusação do arguido ou 
dos arguidos, seguindo -se os demais termos previstos no presente Estatuto. 

5 — Nos processos de inquérito os trabalhadores visados podem, a todo o tempo, constituir advogado. 

SUBSECÇÃO II 

Processo de averiguações 

Artigo 69.º 

Instauração 

1 — Quando um trabalhador nomeado ou, não sendo titular de cargo dirigente ou equiparado, que exerça as suas 
funções em comissão de serviço tenha obtido duas avaliações do desempenho negativas consecutivas, o dirigente 
máximo do órgão ou serviço instaura obrigatória e imediatamente processo de averiguações, sem prejuízo das decisões 
que deva tomar quanto ao plano de desenvolvimento profissional e ao melhor aproveitamento das capacidades do 
trabalhador, identificando, para o efeito, as correspondentes necessidades de formação. 

2 — O processo de averiguações destina -se a apurar se o desempenho que justificou aquelas avaliações constitui 
infracção disciplinar imputável ao trabalhador avaliado por violação culposa de deveres funcionais, designadamente do 
dever de zelo. 

3 — É causa de exclusão da culpabilidade da violação dos deveres funcionais a não frequência de formação, ou a 
frequência de formação inadequada, aquando da primeira avaliação negativa do trabalhador. 

4 — O procedimento de averiguações prescreve decorridos três meses contados da data em que foi instaurado quando, 
nesse prazo, não tenha tido lugar a recepção do relatório final pela entidade competente. 

5 — É correspondentemente aplicável o disposto nos n.os 7 e 8 do artigo 6.º. 

6 — Quando, no processo de averiguações, sejam detectados indícios de violação de outros deveres funcionais 

por parte de quaisquer intervenientes nos processos de avaliação do desempenho, o instrutor participa -os ao dirigente 
máximo do órgão ou serviço para efeitos de eventual instauração do correspondente procedimento de inquérito ou 
disciplinar. 

Artigo 70.º 

Tramitação 

1 — O dirigente máximo do órgão ou serviço nomeia o averiguante de entre dirigentes que nunca tenham avaliado o 
trabalhador ou na falta destes solicita a outro dirigente máximo de outro órgão ou serviço que o nomeie. 

2 — O averiguante reúne todos os documentos respeitantes às avaliações e à formação frequentada e ouve, 
obrigatoriamente, o trabalhador e todos os avaliadores que tenham tido intervenção nas avaliações negativas. 

3 — Quando algum avaliador não possa ser ouvido, o averiguante justifica circunstanciadamente esse facto no relatório 
final referindo e documentando, designadamente, todas as diligências feitas para o conseguir. 
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4 — O trabalhador pode indicar o máximo de três testemunhas, que o averiguante ouve obrigatoriamente, e juntar 
documentos até ao termo da instrução. 

5 — Todas as diligências instrutórias são concluídas no prazo máximo de 20 dias contados da data da instauração do 
procedimento, o que é comunicado ao dirigente máximo do órgão ou serviço e ao trabalhador. 

Artigo 71.º 

Relatório e decisão 

1 — No prazo de 10 dias contados da data de conclusão da instrução, o averiguante elabora o relatório final 
fundamentado, que remete ao dirigente máximo do órgão ou serviço, no qual pode propor: 

a) O arquivamento do processo, quando entenda que não deve haver lugar a procedimento disciplinar por ausência de 
violação dos deveres funcionais; 

b) A instauração de procedimento disciplinar por violação de deveres funcionais. 

2 — Quando o dirigente máximo do órgão ou serviço tenha sido um dos avaliadores do trabalhador, o processo é 
remetido ao membro do Governo para decisão. 

3 — O disposto no número anterior não é aplicável nas autarquias locais, associações e federações de municípios, bem 
como nos serviços municipalizados. 

4 — É aplicável ao processo de averiguações, com as necessárias adaptações, o disposto nos n.os 4 e 5 do artigo 68.º 

5 — Proposta a instauração de procedimento disciplinar, a infracção ou infracções consideram -se cometidas, para 
todos os efeitos legais, designadamente os previstos no artigo 6.º, na data daquela proposta. 

SUBSECÇÃO III 

Revisão do procedimento disciplinar 

Artigo 72.º 

Requisitos da revisão 

1 — A revisão do procedimento disciplinar é admitida, a todo o tempo, quando se verifiquem circunstâncias ou meios 
de prova susceptíveis de demonstrar a inexistência dos factos que determinaram a condenação, desde que não 
pudessem ter sido utilizados pelo trabalhador no procedimento disciplinar. 

2 — A simples legalidade, de forma ou de fundo, do procedimento e da decisão disciplinares não constitui fundamento 
para a revisão. 

3 — A revisão pode conduzir à revogação ou à alteração da decisão proferida no procedimento revisto, não podendo 
em caso algum ser agravada a pena. 

4 — A pendência de recurso hierárquico ou tutelar ou de acção jurisdicional não prejudica o requerimento de revisão 
do procedimento disciplinar. 

Artigo 73.º 

Legitimidade 

1 — O interessado na revisão do procedimento disciplinar ou, nos casos previstos no n.º 1 do artigo 50.º, o seu 
representante apresenta requerimento nesse sentido à entidade que tenha aplicado a pena disciplinar. 

2 — O requerimento indica as circunstâncias ou meios de prova não considerados no procedimento disciplinar que ao 
requerente parecem justificar a revisão e é instruído com os documentos indispensáveis. 

Artigo 74.º 
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Decisão sobre o requerimento 

1 — Recebido o requerimento, a entidade que tenha aplicado a pena disciplinar resolve, no prazo de 30 dias, se deve ou 
não ser concedida a revisão do procedimento. 

2 — O despacho que não conceda a revisão é impugnável nos termos do Código de Processo nos Tribunais 
Administrativos. 

Artigo 75.º 

Trâmites 

Quando seja concedida a revisão, o requerimento e o despacho são apensos ao processo disciplinar, nomeando-se 
instrutor diferente do primeiro, que marca ao trabalhador prazo não inferior a 10 nem superior a 20 dias para 
responder por escrito aos artigos da acusação constantes do procedimento a rever, seguindo -se os termos dos artigos 

49.º e seguintes. 

Artigo 76.º 

Efeito sobre o cumprimento da pena 

O processo de revisão do procedimento não suspende o cumprimento da pena. 

Artigo 77.º 

Efeitos da revisão procedente 

1 — Julgando-se procedente a revisão, é revogada ou alterada a decisão proferida no procedimento revisto. 

2 — A revogação produz os seguintes efeitos: 

a) Cancelamento do registo da pena no processo individual do trabalhador; 

b) Anulação dos efeitos da pena. 

3 — Em caso de revogação ou de alteração das penas de demissão ou de despedimento por facto imputável ao 
trabalhador, o trabalhador tem direito a restabelecer a relação jurídica de emprego público na modalidade em que se 
encontrava constituída. 

4 — Em qualquer caso de revogação ou de alteração de pena, o trabalhador tem ainda direito a: 

a) Reconstituir a situação jurídico-funcional actual hipotética; 

b) Ser indemnizado, nos termos gerais de direito, pelos danos morais e patrimoniais sofridos. 

SECÇÃO IV 

Reabilitação 

Artigo 78.º 

Regime aplicável 

1 — Os trabalhadores condenados em quaisquer penas podem ser reabilitados independentemente da revisão do 
procedimento disciplinar, sendo competente para o efeito 

a entidade com competência para a aplicação da pena. 

2 — A reabilitação é concedida a quem a tenha merecido pela sua boa conduta, podendo o interessado utilizar para o 
comprovar todos os meios de prova admitidos em direito. 
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3 — A reabilitação é requerida pelo trabalhador ou pelo seu representante, decorridos os prazos seguintes sobre a 
aplicação das penas de repreensão escrita, demissão, despedimento por facto imputável ao trabalhador e cessação da 
comissão de serviço ou sobre o cumprimento das penas de multa e suspensão, bem como sobre o decurso do tempo de 
suspensão de qualquer pena: 

a) Seis meses, no caso de repreensão escrita; 

b) Um ano, no caso de multa; 

c) Dois anos, no caso de suspensão e de cessação da comissão de serviço; 

d) Três anos, no caso de demissão e de despedimento por facto imputável ao trabalhador. 

4 — A reabilitação faz cessar as incapacidades e demais efeitos da condenação ainda subsistentes, sendo registada no 
processo individual do trabalhador. 

5 — A concessão da reabilitação não atribui ao trabalhador a quem tenha sido aplicada pena de demissão ou de 
despedimento por facto imputável ao trabalhador o direito de, por esse facto, restabelecer a relação jurídica de 
emprego público previamente constituída. 

CAPÍTULO VII 

Multas 

Artigo 79.º 

Destino das multas 

Sem prejuízo do disposto no artigo seguinte, as multas aplicadas nos termos do presente Estatuto constituem receita 
do Estado. 

Artigo 80.º 

Outros destinos das multas 

A importância das multas aplicadas constitui receita dos órgãos ou serviços referidos nos n.os 2 e 3 do artigo 2.º quando 
o trabalhador, no momento da prática da infracção, neles exercesse funções, qualquer que fosse a sua situação jurídico-
funcional na data da aplicação da pena. 

Artigo 81.º 

Não pagamento voluntário 

1 — Quando o arguido condenado em multa ou na reposição de qualquer quantia não a pague no prazo de 30 dias 
contados da notificação ou não utilize, relativamente à multa ou à reposição, a faculdade prevista no artigo 38.º do 
Decreto -Lei n.º 155/92, de 28 de Julho, a respectiva importância é descontada na remuneração que lhe seja devida. 

2 — O desconto previsto no número anterior é efectuado em prestações mensais que não excedam a sexta parte da 
remuneração até perfazerem o valor total em dívida, segundo decisão da entidade que aplicou a pena, a qual fixa o 
valor de cada prestação. 

Artigo 82.º 

Execução 

1 — O disposto no artigo anterior não prejudica, quando necessário, a execução, que segue os termos do processo de 
execução fiscal. 

2 — O título executivo é a certidão da decisão condenatória. 


