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PARTE I

CONSELHO DE MINISTROS

Decreto-Lei n.? 7/2012

de 19 de Outubro

AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO
NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (ADAP)

Preâmbulo

Considerando a necessidade de se imprimir
uma nova dinâmica à Administração Púbi!ca na

perspetiva de uma maior eficácia ao serviço de
desenvolvimento sócio-económico do País,

E, tendo em conta que é do processo de ava
liação do desempenho dos funcionários e dos
agentes da Administração Pública que se pode
mensurar a devida prestação do serviço público
aos cidadãos e no interesse exclusivo deste,

O Governo, nos termos do disposto no Artigo
100.°, n." 1, al. d) da Constituição da República,
decreta o seguinte:

CAPíTULO I
DISPOSiÇÕES GERAIS

ARTIGO 1.°
Objeto

O presente diploma estabelece a avaliação
do desempenho na Administração Pública
(ADAP),

ARTIGO 2,°
Âmbito de aplicação

1, A avaliação prevista no presente diploma
aplica-se aos serviços, aos dirigentes e aos tra
balhadores da administração pública direta, inde
pendentemente da modalidade de constituição
da relação jurídica de emprego público,

2, O regime estabelecido no presente diploma
será aplicado ao pessoal da administração
indireta e da administração local com as devidas
adaptações
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ARTIGO 3.°
Objectivos da ADAP

Constituem principais objectivos da ADAP:

a) Promover a melhoria da gestão da Admi
nistração Pública em razão das necessi
dades dos utilizadores e alinhar a ativida
de dos serviços com os objetivos das po
líticas públicas;

b) Contribuir para a responsabilização de di
rigentes trabalhadores pelos resultados
dos serviços, articulando melhorias dos sis
temas organizacionais e processos de tra
balho e o desenvolvimento das competên
cias dos dirigentes e dos trabalhadores;

c) Associar o desempenho ao mérito, para efei
tos de promoção e demais beneficios da
carreira.

d) A avaliação profissional do funcionário ou
agente, tendo em atenção os conhecimen
tos e qualidades de que fez prova no exer
cício das suas funções;

e) A valorização individual e a melhoria da efi
cácia profissional, permitindo a cada fun
cionário e agente conhecer o juízo que os
seus superiores hierárquicos formulam
quanto ao desempenho das suas funções;

f) Contribuir para o diagnóstico das situações
de trabalho com vista ao estabelecimento
de medidas tendentes sua correção e trans
formação;

g) Detectar a eventual necessidade de ações
de formação.

CAPíTULO II
DEFINiÇÕES E PRINCípIOS

ARTIGO 4.°
Periodicidade

1. A avaliação do desempenho dos trabalha
dores é de caráter anual, sem prejuízo disposto
no presente diploma.

2. A avaliação respeita ao desempenho do
ano civil anterior

ARTIGO 5.°
Definições

1. A avaliação final do desempenho obedece
aos princípios e regras estabelecidcs no pre
sente diploma.

2. Para efeitos do disposto no presente
articulado, entende-se por:

a) "Competências": o parâmetro de avaliação
que se aplica a todas as atividadades de-

senvolvidas e que traduz um conjunto de
conhecimentos, de qualidades e de com
portamentos indispensáveis ao serviço
público;

b) "Objetivos": finalidades do serviço e que
se definem a partir da missão, como con
tribuição separada e distinta, devendo ser
expressos em termos finais de expetati
vas;

c) "Resultados": são as expetativas quan
titativas e qualitativas a alcançar num pra
zo determinado;

d) "Serviço efetivo": o trabalho realmente pres
tado pelo trabalhador nos serviços, tendo,
porém, presente, a legislação sobre faltas
e licenças;

e) "Serviços": os serviços da administração
direta e indireta ao Estado, da administra
ção regional autónoma e da administração
autárquica, incluindo os respetivos servi
ços desconcentrados ou periféricos e esta
belecimentos públicos, com excepção das
entidades públicas empresariais;

f) "Trabalhadores": os trabalhadores da Ad
ministração Pública que não exerçam car
gos dirigentes ou equiparados, indepen
dentemente do título juridico da relação de
trabalho, desde que a respetiva vinculação
seja por prazo igualou superior a seis me
ses, incluindo pessoal integrado em car
reira que não se encontre em serviço de
funções de direção ou equiparadas ineren
tes ao conteúdo funcional dessa carreira.

g) "Notados": trabalhadores não dirigentes su
jeitos a avaliação e a notação.

ARTIGO 6.°
Princípios

A ADAP subordina-se aos seguintes princi
pios:

a) Coerência e integração, alinhando a ação
dos serviços, dirigentes e trabalhadores
na prossecução dos objetivos e na execu
ção das políticas públicas;

b) Responsabilização, reforçando o dever de
dirigentes e trabalhadores responderem
pelos resultados do desempenho quer dos
serviços quer dos próprios trabalhadores,
articulando a qualidade dos resultados dos
serviços com o desempenho dos trabalha
dores;

c) Eficácia, orientando a gestão e a ação dos
serviços, dos dirigentes e dos trabalhado-
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res para a obtenção dos resultados pre
vistos;

d) Eficiência, relacionando os bens produzi
dos e os serviços prestados com a melhor
utilização de recu rsos;

e) Transparência e imparcialidade, assegu
rando a utilização de critérios objetivos na
gestão do desempenho dos serviços, diri
gentes e trabalhadores, assente em indi
cadores de desempenho e a publicitação
dos resultados da avaliação.

ARTIGO 7.°
Articulação com o sistema de planeamento,

estratégia e avaliação

1. A ADAP articula-se com o sistema de pla
neamento de cada ministério, constituindo um ins
trumento de avaliação do cumprimento dos ob
jetivos anuais e planos de atividades.

2. A articulação com o sistema de planeamen
to pressupõe o diálogo permanente com o servi
ço que, em cada ministério, exerce atribuições
em matéria de planeamento.

ARTIGO 8.°
Casos em que é requisito de provimento

1. A avaliação obrigatoriamente considerada
nos seguintes casos:

a) Renovação da comissão de serviço do di
retor-geral ou equiparado;

b) Renovação da comissão de serviço de di
retor de serviços e de chefe de divisão;

c) Promoção e progressão na carreira dos fun
cionários públicos;

d) Conversão da nomeação provisória em de-
finitiva;

e) Manutenção do contrato atual;

f) Celebração de novo contrato.

2. Para os efeitos das alíneas do número an
terior exigida, no mínimo, a c1assificaçáo de servi
ço de bom, excepto nos casos em que legalmente
indispensável a classificação de muito bom.

CAPíTULO III
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DOS SERViÇOS

E DOS DIRIGENTES DA ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA

SEÇÃO I
QUADRO DE GESTÃO DO SERViÇO

ARTIGO 9.°
Ciclo de gestão

O ADAP articula-se com o ciclo de gestão e
integra as seguintes fases:

3

a) Fixação dos objetivos do serviço para o
ano seguinte, tendo em conta a sua mis
são, as suas atribuições e os objetivos es
tratégicos do Mirustério;

b) Aprovação do orçamento;

c) Elaboração e aprovação do plano de ativi
dades do serviço para o ano seguinte, in
cluindo os objetivos, atividades, indicado
res de desempenho do serviço e de cada
unidade orgânica;

d) Elaboração do relatório de atividades, com
demonstração qualitativa e quantitativa
dos resultados alcançados, nele integran
do o balanço social.

ARTIGO 10.°
Desempenho dos serviços

1. O desempenho de cada direção-geral ou
equiparada assenta num quadro de gestão de
serviço, que inclui:

a) A missão do serviço;

b) Os objetivos anualmente fixados e, em re
gra, hierarquizados;

c) A avaliação final do desempenho do servi
ço.

2. Os objetivos fazem parte do plano de
atividades, são propostos pelo serviço ao mem
bro do Governo de que dependa e são por este
aprovados.

3. Os objetivos de cada direcção de serviços
ou divisão, ou serviço equiparado, são fixados
conjuntamente pelo dirigente máximo do servi
ço e pelo respectivo dirigente da unidade or
gânica.

ARTIGO 11.°
Avaliação de desempenho dos serviços

1. Compete ao membro do Governo proferir a
avaliação final de cada direção-geral ou equi
parada, devidamente fundamentada.

2. Compete ao dirigente máximo do serviço
proferir a avaliação final de cada direção de servi
ços ou divisão, ou serviço equiparado.

3. Para avaliação de cada objetivo são esta-
belecidos os seguintes níveis de graduação:

a) Superou o objetivo;

b) Atingiu o objetivo;

c) Não atingiu o objetivo.

4. A avaliação final do desempenho dos ser
viços expressa quaütstlvarnente pelas seguin
tes menções:

a) Desempenho bom, atingiu todos os obje
tivos, superando alguns;
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b) Desempenho satisfatório atingiu todos os
objetivos ou os mais relevantes;

c) Desempenho insuficiente. não atingiu os
objetivos mais relevantes.

ARTIGO 12°
Dirigentes

1. A avaliação dos dirigentes corresponde
avaliação da respetiva unidade orgânica

2. A avali-ação de serviço como dirigentes não
se repercute na carreira de origem.

::::APITULO IV
AVALlAÇAo DO DESEMPENHO DOS

TRABALHADORES

SEÇÃO I
PESSOAL TÉCNICO SUPERIOR E TÉCNICO

ARTIGO 13°
Modalidades

1. A avaliação do Pessoal Técnico Superior e
:'écníco baseia-se na definição prévia de r esul
'ades. associada aos objetivos definidos para a
unic ade rq ànica em que se inserem.

2. O Pessoal Técnico Superior e Te cruco está
SUjeito a urna avaliação contínua e a uma ava
.a çáo final.

SUBSEÇÃO I
AVALIAÇÃO CONTíNUA

ARTIGO ;4°
Definição

A avaliação contínua do oesempenhc ao Pes
r o at Técnico Superior e Te c nico processa-se ao
'ongo do ano, através da aplicação de um Siste
ma de avaliação de resultados incidindo re lati
varne nte a cada trabaiho, sobre os seguintes cri
térios e parâmetros, que devem ser acordados
entre o dirigente e o trabalhador antes do .nic!o
do trabalho

a) Grau de dificuldade,
b) Prazo de execução'

c) Qualidade do trabalho.

.ARTIGO 15. o

Grau de dificuldade

O grau de dificuldade de cada trabalho é pre
viarne.nte concertado entre o dirigente e o tra
balhador, variando numa escala de 1 a 5.

ARTIGO 16. 0

Prazo de execução

Ao atraso no cumprimento do re sultaf o rela
tivamente ao prazo previamente estipulado
mediante acordo entre o dirigente e o trabalha
dor será atribuída uma notação que variará en
tre 1 e 5, nos seguintes termos:

a) Sem atraso o ,

b) Atraso ate 2 semanas: 4

d) Atraso de 4 a 5 semanas. 2.

e) Atraso de mais de 5 semanas 1.

ARTIGO 17 c

Qualidade do trabalho

A qualidade do trabalho efetuado será ava

liada peio superior hie rarquico numa escala de
a 5, obedecendo se qu.nre notação:

a) Muito Bom 5.

b) Bom 4

c) Regular 3.

d ) Nà o Satisfatório: 'gualou menor do que 2

ARTIG018 C

Avaliação de cada trabalho técnico

A A avaliacàc global de caca .rab alho técni
co será de te.r m: ao a pela s e qum re fórmula:

ATn = O ~ Ex + Q

Em aue

.'\Tn - avaliação de cada trabalhe

c - grau de dificuldade.

::::X' - prazo de execucão e eventual atraso re
lat.varne nte ao previsto

'J - 'Jual!dade.

2 To do s os parâmetros da fórmula variam de
1 a 5.

3 A avaliacào de cada trabalhe e a média

aritmética das pontuaçóes obtidas cm cada ra
tor

C valor anual de ATn é a média arurné tica
c c somatório das avaliações de cada trabalho.

SUBSEÇAo ii
AVALIAÇÃO FINAL

ARTIGO 19°
Apuramento da avali aç ão final

1. A avaliação final de serviço é obtida atra

vés da valoração dos seguintes fatores) todos

variáveis entre 1 e 5. de acordo com a ficha em

anexo:

a) AT- avaliação do conjunto dos trabalhos

efetuados durante o ano. de acordo com o

disposto nos artigos anteriores

b) Pontualidade (P) - avalia a frequéncia dos

atrasos diários na apresentação ao servr

ço .

c) ASSiduidade (As) - avalia a frequência das
ausências ao serviço;
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d) Conhecimentos profissronais (CP1 - avalia
os conhecimentos teóricos e práticos rela-
e ionados com as exigêncras da função.

e) Responsabilidade (R) - avalia a capaeida*
de de prever, julgar e assumir as conse-
quênclas dos actos e de responder pe'an-
te terceiros pelos resultados obtidos,

í) Relações humanas no trabalho (RHT) - ava-
lia a facilidade de integraç:ão e cle coope-
ração em trabalho de grupo"

2. A avaliação final resulta da aplicação da
seguinte fórmula:

,AF = 5AT + P + As+ CP+R+ RHT

ARTIGC 20.O

Apuramento da menção
A classificação de serviço de cada íuncioná-

rio ou agente, atribuída nos lermos do artiEo
8"o, obtém-se pela tradução da pontuação obti-
da na avaliação final de acordo com a seguinte
correspondência:

a) Muito Bom: avaliação final de 5 pontos;

b) Bom: avaliação final de 4 pontos;

c) Regular. avaliação final de 3 pontos;

d) Não satisíatória. avaliaçáo final igualou in:
ferior a 2 pontos

sEÇAO rl
PESSOAL DE COORDENAçÃO E CHEFIA,

TEÇNICO-PROFISSIONAL E ADMINISTRATIVO

ARTIGO 21."
Avaliação de competências

1. O parâmetro relativo a <<Competências> as-
senta em competências previamente escolhi-
das, para cada trabalhador, em número não in-
ferior a cinco.

2" As competências referidas no número an-
terior são escolhidas, mediante acordo entre ava-
lìador e avaliado. orevalecendo a escolha do su-
perior híerárquico se náo existir acordo, de en-
tre as constantes da lista em anexo.

3. Cada competência é valorada entre 1 e 5,
atraves de uma escala de três níveis nos se-
guintes termos:

a) (Competência demonstrada a um nível ele-
vado>, a que corresponde uma pontuao
de 5;

b) <Competência demonstrada>, a que cor-
responde uma pontuação de 3;

c) <Competência não demonstrada ou ine-
xistente>, a que corresponde urna pon-
tuação de 1.

4 A pontuaçáo frnal a atribuir no par'âmetro
<Competências> ê a médta aritmetiea das pon-
tuações atribuídas

ARTIGO 22.O

Avaliação final
'í" A avaiiação final eie serviço ê obtida atra-

vés da valoraçáo dos seguintes fatores, todos
variávers entre 1 e 5, de acordo eom a Íicha em
anexo.

a) CT - avaliação do conjunto das competèn-
cías, nos termos do artigo anterior:

b) Pontualidade (P) - avalia a frequência dos
atrasos diários na apresentação ao servi-
ôô

c) Assiduidade (As) : avalia a frequêncra das
ausências ao serviço,

d) Conhecimentos profissionais 1CP) - avalia
os conhecimentos teóricos e práticos rela-
cionados com as exigências da íunção;

e) Responsabilidade (R) - avalia a capacida-
de de prever, julgar e assumÌr as conse-
quências dos atos e de responder perante
terceiros pelos resultados obtidos;

f) RelaçÕes humanas no trabalho (RHT) : ava-
lia a facilidade de integração e de coope-
ração em trabalho de grupo.

2 A avaliação fi nal resulta da aplicação da
seguinte formula.

AF=5CT+p+As+Cp+R+RHT
sEÇÃo ill

REQUISITOS

ARTIGO 23."
Requisitos funcionais para avaliação

1 . No caso de trabalhador que, no ano civil an-
terior, tenha constituído relação jurídica de em-
prego público há menos de seis meses, o desem-
penho relativo a este período é objeto de ava-
iiaçáo conjunta com o do ano seguinte.

2. No caso de trabalhador que, no ano civil an-
terior, tenha relaçáo jurÍdica de emprego público
com, pelo menos, seis meses e o corresponcien-
te serviço efetivo, independentemente do servi-
ço onde o tenha'prestado, o desempenho é obje-
to de avaliação nos termos deste diploma.

3: O serviço efetivo deve ser prestado em con-
taÕ funcional com o respetivo avaliador"

4. Se no decorrer do ano çivil anterior e ou pe-
ríodo temporal de prestação de serviço eíetivo
se sucederem vários avaliadores, o que tiver
competência para avaliar no momento da reali-
zaçâo da avaliaçáo deve recolher dos demais os
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contributos escritos adequados a uma eÍetiva
e justa avaliação

5 No caso de quem, no ano civiÍ anterior" te-
nha relação jurídica de emprego público com pe_
lo menos seis meses mas não tenha o corres_
pondente serviço efetivo, náo realizada avalia_
ção nos termos do presente diploma.

6. No caso previsto no número anterior rçlq-
va, para efeitos da respetiva carreira, a última
avaliaçáo atribuída nos termos da presente lei.

7. Na situação prevista no número 5, pode
arnda o interessado solicitar a ponderação cur_
ricular, nos termos previstos no presente diplo_
ma.

ARTIGO 24."
Competência para avaliar e notar

1. A avaliação e da competência do superior
hierárquico imediato que, no decurso do perÍo_
do a que se reporta a classificação, reúna o mí*
nimo de 6 meses de contato com o notado"

2" Quando no decurso do período de apre-
ciação se verifique alteração de notadores ou o
notado tehha mudado de serviço, a competên_
cia para avalíar e notar pertence aos notadores
que reúnam, no decurso desse período, o míni_
mo de 6 meses de contacto funcional com o no_
tado"

ARTIGO 25.O
Competência para homologar

A competência para homologar as classifi_
cações atrrbuídas pelos notadores é exercida pe_
lo dirigente máximo do serviço ou, quando se tra_
te de serviços com unidades desconcentradas,
pelos dirigentes de categoria não iníerior a dire-
tor de servíços em que aquele delegue esse po_
der.

ARTIGO 26,'
Publicitação

1. O notado poderá náo autorizar que seja
publicitada a respetiva classificação de serviço,
devendo preencher, por ocasião da entrevista em
que dela toma conhecimento, o espaço reserva-
do na ficha para esse efeito

2. Os serviços afixarão em lugar a que tenham
acesso os funcionários da mesma unidade or_
gânica listas contendo as classificações.

3. Com excepção do avaliado, todos os inter-
venientes no processo de avaliação bem como
os que, em virtude do exercício das suas fun-
ções, tenham conhecimento do mesmo ficam
sujeitos ao dever de sigilo"

ARTIGO 27.'
Ponderação do currículo profissional

i A ponderação do currículo profissional se_
rá levada a efeÌto pelo júri dos concursos de pro_
mocãn ntr relrÍrrramanla àa aJa'.^;^ -,...- â; ^-usl I ratõ ìtrudçug5
previstas no n.o 1 do artigo 3.n, pelo dirigente má_
ximo do serviço ou organÍsmo, que poderá dele_
gar essa competência no superior hierárquico
imedrato do interessado,

2. Na ponderação do currÍculo do titular da re_
lação jurídica de emprego público, são conside_
rados, entre outros, os seguintes elementos:

a) As habilitaçÕes académrcas e profissio_
na is;

b) A experiência profissional e a valorização
cu rricu la r;

c) O exercício de cargos dirigentes ou outros
cargos ou funções de reccnhectoc interes_
se púbÍico ou relevante interesse social, de_
srgnadamente atividade de dirigente sin_
dical.

3. Para efeitos de ponderação curricular, de-
ve ser entregue documentação relevante que per_
mita ao avaliador nomeado íundamentar a ora_
posta de avaliação, podendo juntar-se declara_
ção passada pela entidade onde são ou foram
exercidas funçoes.

4" A ponderação curricular é expressa atra-
vès de uma valoração que respeite a escala de
avaliação qualitativa e quantitativa e as regras re*
lativas a diferenciação de desempenhos previs-
tas no presente diploma.

5. A ponderação curricular e a respetiva valo-
ração são determinadas segundo critérios pre_
vramente aprovados por despacho do ministro
da tutela.

sEçÃo tv
COMISSÃO PARITÁRIA

ARTIGO 28.O
Constituição

L Nas direcções-gerais e outras unidades or-
gânicas que funcionam diretamente na depen-
dência dos membros do governo será constituí-
da uma comissão paritária, composto por 4 vo-
gais, sendo 2 representantes da AdminÍstracão
e 2 representantes dos notados.

2. ,A comíssão paritária e o órgão consultivo
do dirigente com competência para hornologar
classificações de servíço,

ARTIGO 29.O
Designação, eleição e mandato dos vogais

1. Os vogais representantes da Administra-
ção serão desiqnados. em número de 4, 2 efe-
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tivos e 2 suplentes, entre Íunctonários ou agen-

tes não notados, pelo dirigente com competèn-

cia para homologar

2. O despacho de designaçáo' a proferir no

mês de Dezembro de cacia ano' rievei'á fixai'cs

membros efetivos e os suplentes' bem como o

vogal e respetivo suplente, que orientará os tra-

!r2lhos da comissão Paritária'

3. Os representantes dos notados serão elei-

tos por escrutÍnio secreto, em número de 4' 2

efetivos e 2 suplentes, por todos os funcionários

e agentes notados da unidade orgânica' sendo

vogais efetivos os mais votados'

4. O pessoal dirigente não pode ser eleito co-

mo vogal representante dos notados na comls-

SãO.

5. O nrandato da comissão paritária inicia-se

no dia 1 de Janeiro seguinte e termina a 31 de

Dezembro do mesmo ano, sem prejuízo de se

entender prorrogado, se necessário' para aná-

lise de processos iniciados antes do seu termo'

ARTIGO 30."
Processo de eleição

1. Em cada direção-geral ou outro serviço que

funcione diretamente na dependência do mem-

bro do Governo, ou em unidade desconcentra-

da, será organizado o processo de eleição dos

representaÀtes dos notados' nos termos do des-

pacno do respetivo dirigente' que será afixado

em local ou locais a que tenham acesso todos os

trabalhadores, do qual deverão constar' entre

outros, os seguintes Pontos:

a) Data limite para indicaçáo' pelos traba-

lhadores notados, dos nomes da mesa ou

mesas de voto, referindo expressamente
que, na ausência da indicaçáo' os mesmos

serão designados pelo dirigente competen-

te ate 48 horas antes da realização do ata

eleitoral;

b) Número de elementos da mesa de voto' o

qual não deverá ser superior a 5 por cada

mesa, incluindo os membros suplentes;

c) Data do ata eleitoral;

d) Período e local do funcionamento das me-

sas de voto;

e) Data limite da comunicação dos resultados

ao dirigente resPetivo'

f) Dispensa dos membros das mesas do

exercício dos seus deveres funcionais no

dia que houver, sendo igualmente conce-

didas facilidades aos restantes trabalha-

dores pelo período estritamente indispen-

sável para o exercício do direito de voto'

2. A nãa participação dos trabalhadores na

eleìção implicará a não constituição da comis-

são pariiárra sem, contudo, obslar ao pl'ossegiJ!-

mento do processo de classificaçáo de servtço'

entendendo-se como irrelevantes quaisquer pe"

didos de audição ou de emissão de pareceres

Dor esse orgáo'

3. A eleiçáo deverá ter lugar no mês de De-

zembro de cada ano'
CAPiTULO V
PROCESSO

ARTIGO 31.'
Conhecimento do interessado

A ficha, depols de devidamente preenchida'

será dada a connecer ao interessado em entre-

vista individual com os notadores'

ARTIGO 32""
Reclamação do interessado

1. O interessado, após tomar conhecimento

da ficha de notação' pode apresentar aos nota-

dores, no prazo oe 5 dias úteis' reclamação por

escrito, com indicaçáo dos fatos. q-ue julgue sus-

ceptiveis de fundamentar a revisáo de classifi-

caçáo atribu ída.

2. As reclamações a que se refere o número

anterior serão objeto de apreciação pelos res-

petivos notadores, que proferirão decisão fun-

damentada, a qual será dada a conhecer ao in-

teressado, por escrito, no prazo máximo de 5 dias

úteis contados do recebimento da reclamação

ARTIGO 33.'
Requerimento de audição da comissão

paritária

1. O notado, apos tomar conhecimento da de-

cisão, poderá requereÍ ao dirigente com compe*

tência para homologar' nos 5 dias úteis subse-

quentes, que o seu processo seja submetido a

parecer da comissão Paritária"

2. O requerimento deverá ser fundamentado'

contendo obrigatoriamente os dados concretos

ãu" p"r.itam inferir ter fatores menos correta-

mente avaliados'

3. A audição da comissão paritária não pode'

em caso algum, ser recusada pelo dirigente re-

ferido no n.o 1'

ARTIGO 34'"
Funcionamento

A comissão paritária poderá solicitar aos no-

tadores ou aos notados os elementos que jul-

gar convenientes para o seu melhor esclareci-

mento, bem como convidar qualquer um deles

expor a sua posição' por uma única vez' em
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audição, cu1a duraçáo náo poder exceder 30 mi-
nutos 

ARTTG. 3s."
Re lató rio

1. Os pareceres da comissão paritária serão
proferrdos, no prazo de 15 dias úteis, contados
da data em que tiverem sido solicitados, sob a
forma de relatório frrndamentado, com proposta
de solução da reclamação a elaborar pelo vogal
orientador dos trabalhos e subscritos por todos
os vogais.

2^ Quando na comissáo não se veriíicar con-
senso, deve o respectivo relatorio conter as pro-
poslas de solução em debate e sua fundamen-
taçáo.

3. Ao dirigente competente para homologar
competirá a decisão final, a qual poderá não coin-
cidir com nenhuma das soluções propostas e
deverá ser semore fundamentada.

ARTIGO 36."
Homologação e conhecimento pelo

interessado da classif icação atribuída
1. Os resultados da avaliaçáo e da notação

não subrráo a homologação antes de decorridos
os prazos de reclamação para os notadores e
para solicitação de oarecer da comissão paritá-
na.

2. No ato de nomologação proceder-se-á ao
apuramento da menção em que se traduz a clas-
sificação de serviço atribuída.

3. No prazo de 5 dias úteis contados do ato
de homologação ou da atribuição da classifica-
ção pelo dirigente com competência para homo-
logar é dado con hecimento pelos notadores aos
interessados da classificação de serviço que lhes
for atribuÍda, sendo ge seguida o processo arqui-
vado no respetivo processo individual,

ARTIGO 37."
Recursos

Apos a homologação, cabe recurso hierárqui-
co da classificaçáo para o membro do Governo

competente, a interpor no prazo de 10 dras úteis
contados da data do conhecimento desta, de-
vendo ser proferida decisão no prazo de 1 5 dias
contados da data de interposição do recurso.

CAPITULO VI
DrsPoslÇÕEs rrrunts

A.RT|cO _?8."

Fichas a utilizar
'1 " As fichas de avaliação de desenrpenho dos

serviços a ulilizar, anexas ao presente diploma,
do qual f azem parte integrante são:

a) Quadro de gestão e avaliação do serviço:
direção geral ou equiparado;

b) Quadro de avaliação da unidade orgánica:
direcção de serviços, divisão ou equipa-
ra do s.

2. Avaliaçáo do Pessoal Técnico Superior e
Técnico:

a) Avalração contínua;

b) Avaliação Íinal"

3. Avalração do Pessoal de Coordenaçáo e
Chefia Técnico-Profissional e Administrativo

a) Avaliação de competências;
b) Avalração final.

ARTIGO 39."
Entrada em vigor

O presente diploma entra em vigor data da
sua publicaçáo

Aprovado em Conselho de Ministros, de 1 de
Agosto de 2O12. - 

O Primeiro Ministro de Tran-
sição, Rui Duarte Barros. - O Ministro da Fun-

ção Pública, do Trabalho e da Reíorma do Esta-
do, Mestre Carlos Vamain"

Promufgado em 10 de Outubrc de 2012"

P u bliq ue-se.

O Presidente da Repúblíca de Transição, Ma-
nuel Serifo Nhamadio.
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Avaliação continua do desempenho do Pessoal Técnico Superior

rW-'~'~'~-h--;;;a'(r;do

UniGHde Orgânica I I I
I Ce[egona f ~C___c~___~cc~_·___' __

Trabalho
Drnculdade P'razo Qualidade

Avaliação de cada 1rnba!he -
Titu lcrOata AT

~'._._~,-",.._---.-..'.'-'-.~.---_.._'-~=-
Pre'oisio Final _AT,1.

2. Previsto Final AT,

a Pre"'''io Fi".aI AT,

4_ Pre\IÍ~o Final AT,

I
t

5_ PteI,Ísw FiMl t<T >

- R;;$u ltado c I

I I I Aomriador rPenedo de Avaliaçâo
I CargolCategona _1. ____._.

Unidade Orgânica
Avaliado

Categoria

Cornpetõnc~as
COITlpetência demonstrada a um nn...eJ Co-mpetência Competência não dernosntrada ou

elevado demonstrada inexistente
1.

-"--- --------------.2

j

4

-

5
.

. ....-

__.._._--L-__,

Pon~uação final

IAvaliador
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Quadro de avaliação da unidade orgãnica

_~.••__..V'.' _.~.~_____~,,~__~ ~

Identificação I
Direcção-Geral (ou equiparado)

--
I

Direcção de Serviços(ou equiparado)
--

Divisão (ou equiparado) I
Ano I I

--'-~

Objectivos
Avaliação final Avaliação final

Graduação Menç30

Superado Bom

Atingido Satisfatório

Não atingido Insuficiente

Superado Bom

Atingido Satisfatório

Não atingido Insufic iente
-----

'-- . _._------ f------
Superado Bom

Atingido Satisfatório

Não atmgido Insuficiente

Supe<ado Bom
1------

Atingido Satisfatório

Não atingido Insuficiente

Superado Bom

Mngido Satisfatório

Não atingido Insuficiente

Superado Bom

Atingido satisfatório

Não atingido Insuficiente

Superado Bom

Mngido satisfatório

Não atingido Insuficiente

Superado Bom

Atingido Satisfatório

Não atingido tnsuficiente

'Q-lzdra de gestão e avatiação do serviço

!,.-.. ..... -- ,,

Direcção-Gcrat (ou equiparado)

mo I I
-"

Missão

Objectivos Avaliação final

Objectivo 1

Oblectivo2

Obiectivc S

1

ObjechllO 4
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--~--'- . --,.-._-._'---------------------'-------------------,
.liação Final do desempenho do Pessoal Técnico Superior

i----~ --

I I (Al/allado I

---'-'-'--
fcategona I

Pcr!~~<l-' i~\]Ç~~_~.J I jl\lI3l1ador
ICilrgo!Càtegoria I

1 2 3 4 5
Pontualidade

Assiduidaríc

Conhecimentos profissionais

Responsabilidade

Relações humanas no trabalho

Valor anual de AT n (media aritmética)

Avaliação final I /.i'
S.ir -.. ;: _. i~S .....C;''':- F: -~' P;JfT

.", -------_-...----
i:..-:

I.
I Muito Bom I Bom I Regular I Não Satisfatória f

Classificação de serviço I I I I I

I\valiação Fina! do desempenho do Pessoal Técnico-Profissional eAdministrativo

Unidade Orgânica
IAvaliado
[Caíeqoria

Período deAvaliação
IAvaliador
Ic.;argofl;alegona

...
1 2 3 4 5

Pontualidade

Assiduidade

Conhecimentos profissionais

Responsabilidade

Relações humanas notrabalho

Conjunto dasCompetências MMa Alltrnética dascompellàncias avaliadas

Avaliação final I
. ~-' ..
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Decreto-Lei n." 8/2012

de 19 de Outubro

ESTATUTO DO PESSOAL DIRIGENTE

Preâmbulo

Considerando a necessidade de se adequar
o Estatuto Jurídico do Pessoal Dirigente uma no
va realidade e dinâmica da Administração PÚ
blica.

E, tendo em conta a necessidade de reforçar
e detalhar as competências do pessoal dirigen
te da Administração Pública na perspetiva de
uma maior eficácia e eficiência no cumprimento
da sua missão.

O Governo, nos termos do Artigo 100. 0
, n.? 1,

d), da Constituição da República, decreta o se
guinte:

CAPíTULO I
OBJETO E ÂMBITO DE APLICAÇÃO

ARTIGO 1. 0

OBJETO E ÂMBITO

1. A presente lei estabelece o estatuto do pes
soal dirigente dos serviços e organismos da ad
ministração do Estado, bem como, com as neces
sárias adaptações, dos institutos públicos que
revistam a natureza de serviços personalizados
ou de fundos públicos.

2. A presente lei não é aplicada ao pessoal
das forças armadas e das forças de segurança.

3. O regime previsto na presente lei não se
aplica aos institutos públicos, cujo pessoal diri
gente esteja subordinado ao Estatuto do Gestor
Público e àqueles que estejam sujeitos ao regi
me do contrato individual de trabalho ou a re
gimes de direito público privativo.

ARTIGO 2. 0

Pessoal e cargos dirigentes

1. Considera-se dirigente o pessoal que exer
ce atividade de direção, concepção, gestão, coor
denação e controlo nos serviços ou organismos
públicos referidos no artigo anterior.

2. São considerados cargos dirigentes supe
riores os de diretor-geral, secretário-geral, ins
petor-geral e presidente, bem como os cargos a
estes legalmente equiparados.

3. Os cargos de diretor de serviços e de che
fe de divisão, ou equiparados, são considera
dos de direção intermédia.

4. As referências feitas na presente lei a dire
tor-geral são aplicáveis ao cargo de inspetor-ge
ral. A criação de cargos dirigentes diversos dos
que são enumerados no n.? 2 com fundamento

na melhor adequação à correspondente solu
ção estrutural ou na especificidade das funções
a exercer será feita no diploma orgânico dos res
petivos serviços ou organismos, no qual será ex
pressamente estabelecida a equiparação.

5. O pessoal dirigente exerce as suas com
petências no âmbito da unidade orgânica em
que se integra e desenvolve as suas atividades
de harmonia com o conteúdo funcional generi
camente definido para cada cargo no mapa I ane
xo à presente lei que dele faz parte integrante.

6. Os diretores-gerais e equiparados exer
cem, ainda, todas as competências especificas
que lhes forem conferidas por lei, nas respetivas
leis orgânicas ou estatutos, assim como as que
lhes forem delegadas e subdelegadas pelo
membro do Governo ou superior hierárquico
respetivos.

CAPíTULO II
RECRUTAMENTO, PROVIMENTO

E EXERCíCIO DE FUNÇÕES

SEÇÃO I
DO RECRUTAMENTO

ARTIGO 3. 0

Recrutamento dos diretores gerais

1. O recrutamento para o cargo de diretor
geral ou equiparado é feito por livre escolha, de
entre dirigentes e técnicos superiores ou titula
res de categorias equiparadas da Administração
Pública, para cujo provimento seja exigivel uma
licenciatura, que possuam aptidão e experiência
profissional adequada ao exercício das respeti
vas funções.

2. O recrutamento para este cargo pode ain
da fazer-se de entre indivíduos licenciados vin
culados ou não à Administração Pública, que pos
suam aptidão e experiência profissional ade
quada ao exercício das respetivas funções.

3. Relativamente às nomeações previstas
nos números 1 e 2 do presente artigo, o despa
cho de nomeação, devidamente fundamentado,
é acompanhado, para publicação, de curriculum
do nomeado.

4. A nomeação do diretor-geral ou equiparado
é sempre feita pelo Primeiro-Ministro sob pro
posta do membro do Governo competente, após
a anuência do Conselho de Ministros para o
efeito.

ARTIGO 4. 0

Recrutamento de Diretores de Serviços
e Chefes de Divisão

1. O recrutamento para diretores de serviços
e chefes de divisão ou equiparados é feito, por
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concurso, de entre funcionários que reúnam cu
mulativamente os seguintes requisitos:

a) Licenciatura adequada.

b) Integração na carreira do grupo de pessoa!
técnico superior.

c) Seis ou quatro anos de experiência em car
gos inseridos em carreiras do grupo de pes
soal a que alude a alínea precedente, con
soante se trate, re spetivame nte. de lugares
de diretor de serviços ou de chefe de di
visão.

2. O recrutamento para o cargo de diretor de
serviços pode, ainda ser feito de entre chefe de
Divisão.

3. No aviso de abertura do concurso são es
tabelecidas as condições preferenciais de habi
litações -e experiência consideradas necessá
rias ao desempenha do cargo.

4. Para efeitos do disposto nas alíneas b) e
c) do n° 1, consideram-se integradas no grupo
de pessoal técnico superior as carreiras para
cujo provimento seja legalmente exig ivel uma
licenciatura, nomeadamente as denominadas
carreiras técnicas superiores. independente
mente da sua designação específica, e as car
reiras da magistratura judicial e do Ministério PÚ
blico, investigação, docentes e médicas.

5. Ainda para efeitos do disposto nos precei
tos citados no número precedente, considera
-se equiparado ao grupo de pessoal técnico su
perior o pessoal das forças armadas e das for
ças de segurança integrado em carreiras para
cujo ingresso seja exigível a posse de licencia
tura.

6. O recrutamento para cargos de diretor de
serviços e chefe de divisão de unidades orgâni
cas cujas funções sejam essencialmente asse
guradas por pessoal da carreira técnica poderá
também ser feito de entre funcionários perten
centes ao grupo de pessoal técnico que pos
suam curso médio que não confira grau de licen
ciatura, respetivamente, seis ou quatro anos de
experiência profissional nas áreas de atividade
dos cargos a exercer.

SEÇÃO II
DO CONCURSO

ARTIGO 5.°
Observação e acompanhamento

Os concursos para cargos dirigentes serão ob
servados e acompanhados pela Direção Geral
dos Concursos Públicos, que pode solicitar a to
do o tempo informações sobre o respetivo anda
menta.

13

ARTIGO 6° .
Constituição e composição do júri

dos concursos

1. O júri dos concursos para os cargos a que
se referem os artigos anteriores é constituído por
despacho conjunto do membro do Governo em
cuja dependência se encontra o serviço em que
se integra o cargo posto a concurso e o membro
do Governo que tem a seu cargo à Administração
Pública.

2. O júri é composto por um presidente e por
dois ou quatro vogais efetivos, dos quais até dois
efetivos podem ser escolhidos de entre pessoas
não vinculadas à Administração Pública.

3. Os membros do júri que tenham vínculo à
Administração pública não podem ter categoria
inferior àquela para que é aberto concurso e são
sorteados de entre pessoal dirigente.

4. O presidente do júri é o diretor geral ou equi
parado, ou, ainda, um dos membros do órgão má
ximo do serviço, no caso de o lugar a prover ser
o de diretor de serviços, ou um diretor de servi
ços, caso o concurso se destíne ao provimento
do cargo de chefe de divisão do organismo a que
pertence o cargo posto a concurso.

ARTIGO 7.°
Abertura do concurso e métodos de seleção

1. A competência para autorizar a abertura
de concurso cabe ao membro do Governo que
tem a seu cargo a Administração Pública, sob pro
posta do membro do Governo interessado na
abertura do concurso.

5. O concurso só pode ser aberto desde que
a existência de vaga seja confirmada pelo mi
nistério responsável pela Administração Públi
ca e devidamente cabimentada pelo M(ristério
das Finanças.

6. Nos concursos para os cargos de diretor
de serviços e chefe de divisão podem ser utili
zados qualquer dos métodos de seleção previs
tos para as carreiras do regime geral, sem pre
juízo de estabelecimento de critérios de apre
ciação específicos.

7. Na realização da entrevista profissional
de seleção é obrigatória a participação da tota
lidade do júri.

8. Os diplomas orgânicos dos serviços po
dem prever métodos de seleção e ou procedi
mentos de recrutamento específicos, verificadas
as condições constantes do n.? 5 do artigo 2.°.

9. O despacho que autoriza a abertura do
concurso contém o respetivo prazo de validade e
a composição do júri, bem como o prazo para



14 4.() SUPLEMENTO AO BOLETIM OFICIAL DA REPÚBLICA DA GUINE-BISSAU N.() 42

elaboração do competente aviso e envio para
publicação

ARTIGO 8 o

Validade do concurso

1. O concurso é válido para o preenchimento
do cargo para o qual é aberto.

2. O prazo de validade é fixado pela entidade
que abre o concurso, de seis meses a um ano
contado da data da publicação da lista de clas
sificação final.

ARTIGO 9°
Publicidade

1. O aviso de abertura é publicado para além
do boletim oficial, pelo menos e m do is jornais
dos mais lidos do país e lido através da comu
nicação social durante 2 ajas duas vezes pgr
dia, contendo para além da menção da presente
Lei o seguinte

a) Cargo. área de atuação requisitos legais
e condições preferenciais:

b) Composição do Júri.

c) Métodos de seleção a utilizar e programa
da prova de conhecimentos. quando for ca
so disso

d) Indicação de que os critérios de apreciação

e ponderação da avaliação curricular da en
trevista profissional de selecção, bem co
mo o sistema de classificação fim Incluin
do a respetiva fórmula classificativa cons
tam de acta das reuniões do júri do con
curso. sendo a mesma facultada aos can

didatos sempre que solicitada,

e) Prazo de validade:

f) Entidade a quem apresentar o requerimen
to, com o respetivo endereço, prazo de en
trega, forma de apresentação e demais in
dicações necessárias à formalização da
candidatura.

ARTIGO 10. 0

Candidaturas

2. Os candidatos formalizam as respetivas

candidaturas através ele requerimento de mis
são a concurso, contendo obrigatoriamente cur

riculum vitae e demais documentos comprõva

tivos dos requisitos legais exigidos.

3. A falta de qualquer destes documentos de
termina a exclusão do candidato ao concurso.

4. Analisadas as candidaturas, o Júri convo
ca, pelos mesmos meios, os candidatos admiti
dos para a realização dos métodos de seleção.

ARTIGO 11 °
Princípio geral de seleção

A definição do conteúdo dos métodos de se
leção e do programa da prova de conhecimen
tos quando aplicável é feita em função do com

plexo de tarefas e responsabilidades inerentes
ao cargo posto a concurso e do conjunto de re
quisitos le qais exigíveis para o seu exercicio.

/~RTIGO 12°
Sistemas de c la s s ificação

1. Os resultados obtidos na aplicação dos mé
todos de seleção são classificados na escala
de O a 20 valores

2. A classificação final é expressa na escala
de O a 20 valores e resulta da média aritmética
simples ou ponderada das classificações obti
das nos métodos de se!eção, sendo que a entre
vista profissional. como método c o mp le rr.e n tar
de seleção noã pode ter um incdie de pondera
ção superior a qualquer um dos restantes mé
todos.

3. Consideram-se não aprovados os candi
datos que obtenham classificação finai Inferior
a 9.5 valores.

4. Em caso de Igualdade de clas siticaçâo, a
ordenação definida de acordo com à utilização
sucessiva dos seguintes critérios de referência;

a) Pertencer ao serviço a que corresponde o
cargo posto a concurso

b ) Maior número de anos de experiência pro

fissional em cargos relevantes nos termos
da alínea c) do n° 1 do artigo 4° da presen
te Lei

5. Compete ao júri o estabelecimento de cri
térios de desempate, sempre que subsista igual
dade após aplicação dos critérios referidos no
número anterior.

ARTIGO 13°
Lista de classificação final

1. A ata que contém a lista de classificação
final é submetida a homoloqação do membro do
Governo responsável pela Administração Públi
ca, no prazo de cinco dias.

2. No prazo de cinco dias após a homologa
ção, é publicitada a lista de classificação final.
por afixação no respectivo serviço ou organis
mo, recorrendo-se aos órgãos de comunicação
social para os concorrentes externos ao servi
ço.

ARTIGO 14°
Nomeação

1. A nomeação obedecerá ordenação da lis
ta de classificação final.
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2. A nomeação deve ter lugar no prazo de
cinco dias contados do termo do prazo para in
terposição de recurso hierárquico ou caso es
te tenha sido interposto, nos cinco dias poste
riores respetiva decisão.

ARTIGO 15°
Direito subsidiário

Em tudo o que não esteja especialmente re

gulado na presente Lei aplica-se o regime geral
de recrutamento e seleção de pessoal para os
quadros da Administração Pública relativo ao
concurso geral.

SEÇÃO III
DO PROVIMENTO E EXERCíCIO DE FUNÇÕES

ARTIGO 16.°
Provimento

1. O pessoal dirigente é provido em comis
são de serviço por um período de cinco anos que
poderá ser renovado por iguais periodos.

2. Para efeitos de eventual renovação da co
missão de serviço deve o membro do Governo
competente ser informado pelos respettvos ser

viços, com a antecedência mínima de 120 dias.
do termo do período (> cada cpmissão, cessan
do esta automaticamente ~'T1T!J-d-o-respetivope
ríodo sempre que nãÇ/!Stjja da.do cumprimento
áquela formalidade.

3. A renovação da comissão de serviço deve
rá ser comunicada "ElO interessado até 90 dias
antes do seu termo, cessando a mesma auto
maticamente no final do respetivo período se o
membro do Governo competente não tiver ma
nifestado expressamente a intenção de a reno
var.

4. No caso de não renovação da comissão de
serviço de pessoal dirigente cujo provimento
esteja sujeito a concurso, o membro do Governo
determina a abertura do concurso para o respe
tivo cargo no prazo previsto no número ante
rior.

5. Até á nomeação do novo titular, as funções
são asseguradas em regime de gestão corrente
ou por substítuição, não podendo ter a duração
superior a seis meses, salvo se estiver a decor
rer o procedimento de concurso.

6. O provimento de pessoal dirigente enten
de-se sempre feito por urgente conveniência de
serviço, salvo se o contrário for expressamente
declarado no despacho de nomeação.

ARTIGO 17°
Suspensão da comissão de serviço

1. A comissão de serviço do pessoal dirigen
te suspende-se nos casos seguintes

15

a) Exercicio dos cargos de presidente da
República, deputado para a Assembleia
Nacional Popular membro do Governo.

b) Exercicio dos cargos de chefe da casa Ci
vil e do Gabinete do Presidente da Repú
blica, membros da Casa Civil e do Gabine

te do Presidente da República, chefe de
gabinete e Assessores adjuntos do Presi
dente da Assembleia Nacional Popular, dos
membros do Governo, e dos grupos parla
mentares, dos governos, bem como do as
sessor do Primeiro Ministro, ou outros por
Lei a eles equiparados.

c) Exercício de cargo ou função de reconhe
cido interesse púplico, desde que de natu
reza transitória ou com prazo certo de du
ração, que não possa ser desempenhado
em regime de acumulação;

d) Exercício de funções em regime de subs
tituição nos termos do artigo 20° ou nas si
tuações previstas em Lei especial.

2. Nos casos referidos no número anterior, a
comissão de serviço suspende-se enquanto du
rar o exercício do cargo ou função, suspenden
do-se igualmente a contagem do prazo da comis
são, devendo as respetivas funções ser asse
qurad as nos termos do artigo 20.° desta Lei.

(

. 3'. Sem prejuízo do disposto no número ante
rior, o período de suspensão conta para todos
os efeitos legais, como tempo de serviço pres
tado no cargo dirigente de origem.

4. Para efeitos do disposto na alínea c) do
n." 1. o reconhecimento do interesse público
faz-se mediante:

a) Deliberação do Conselho de Ministros no
caso de diretores gerais;

b) Do membro do Governo competente nos
restantes casos.

ARTIGO 18.ó

Cessação da comissão de serviço

1. Sem prejuízo do legalmente previsto, a co
missão de serviço cessa automaticamente:

a) Pela tomada de posse seguida de exercí
cio, noutro cargo ou função, a qualquer tí
tulo, salvo nos casos em que houver lugar
a suspensão ou for permitida a acumula
ção nos termos da presente Lei;

b) POr extinção ou reorganização da unidade
orgânica, salvo se, por despacho fundamen
tado do membro do Governo, for mantida a
comissão de serviço na unidade orgânica
que lhe suceda, independentemente da al
teração do respetivo nível.
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::: A comissão de serviço pode, a todo o tem
po ser dada por finda durante a sua vigência

a) Por despacho fundamentado do membro
do Governo competente, nos casos de di
retor geral ou cargo equiparado oodendo
tal fundamentação basear-se, nomeada
mente, na não comprovação supervenien
te da capacidade adequada a garantir a
execução das orientações superiormente
fixadas, na não realização dos o bje tivo s
previstos na necessidade de impnrnir nova
orientação gestão dos serviços. de modi
ficar as políticas a prosseguir por estes ou
de tornar mais eficaz a sua atuacão e na
não prestação de informações ou na pres
tação deficiente das mesmas quando con
sideradas essenciais para o cumprimento
da política global do Governo.

b) Por despacho fundamentado do membro
do Governo competente na sequência de
procedimento disciplinar em que se tenha

concluído pela aplicação de sanção disci
plinar;

c;) O requerimento do interessado. apresenta
do nos serviços com a antecedência míni
ma de 60 dias. e que se considerará deferi
do se, no prazo de 30 dias a contar da data
da sua entrada. sobre ele não recair des
pacho de Indeferimento.

ARTIGO 19. 0

Substituição

., Os cargos dirigentes podem ser exercidos
em regime de substituição enquanto durar va
catura do lugar ou a ausência ou impedimento
do respetivo titular.

2. A substituição só poderá ser autorizada
quando se preveja que os condicionalismos re
feridos no número anterior persistam por mais

de 60 dias, sem prejuízo de, em todos os casos,
deverem ser asseguradas as funções atribuí

das aos dirigentes ausentes.

3. No caso de vacatura do lugar, a substitui
ção tem a duração máxima de seis meses im
prorrogáveis, salvo se estiver a decorrer o proce
dimento de concurso.

4. A substituição cessará na data em que o
titular do cargo dirigente inicie ou retome funções
ou a qualquer momento, por decisão do mem
bro do Governo que determinou ou à pedido do
substituto, logo que deferido.

5. A substituição deferir-se-á pela seguinte
ordem:

a) Substituto designaao na Lei:

1::» Su bstituto designado por despacho do
membro do governo competente.

6. A substituição considera-se sempre feita
por urgente conveniência de serviço.

7. O periodo de substituição conta, para to
dos os efeitos legaiS. como tempo de serviço
prestado no cargo ou lugar anteriormente ocu
oado pelo s ub stituto , bem, como no lugar de ori
gem

g O substituto terá direito à totalidade dos
vencimentos e demais aoonos e regalias atri
buidos pelo exercício do cargo do substituido.
independentemente da libertação das respeti
vas verbas por este sendo os encargos supor
tados pelas correspondentes dotações orça
mentais.

~RTIGO 20. 0

Regime de exclusividade

1 O pessoal dirigente exerce funções em re
gime de exclusividade. não sendo permitido, du
rante a vigência da comissão de serviço, o exer
cício oe outros cargos ou funções públicas re
muneradas salvo os que resultem de inerências
ou de representação de departamentos minis
teriais ou de serviços público s e bem assim, do
exercício de fiscalização ou controlo de dinhei
ros públicos.

2. O disposto no número anterior não abran
ge as remunerações provenientes de

a)~s atividades exercidas por inerência,
bem como as resultantes de representa
ção de departamentos ministeriais ou de
serviços públicos;

b) A atividade de criação artística e literária,
bem como quaisquer outras ele que resulte
a percepção de remunerações provenien
tes de direitos de autor;

c) Realização de conferências, palestras.
ações de formação de curta duração e ou
tras atividades de idêntica natureza;

d) Atividade docente em instituições de ensi
no superior, não podendo o horário parcial
ultrapassar um limite a fixar por despacho
conjunto dos membros do Governo respon
sáveis pelas áreas da Administração PÚ
blica, da ciência e do ensino superior,

e) Participação em comissões ou grupos de
trabalho. quando criados por resolução ou
deliberação do Conselho de Ministros;

f) Partícipação em conselhos consultivos co
missões de fiscalização ou outros organis
mos colegiais, quando previstos na Lei e
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no exercício de fiscalização ou controlo de
dinheiros públicos.

3. Não é permitido o exercício de atividades
privadas pelos titulares de cargos dirigentes,
ainda que por interposta pessoa, excepto em ca
sos devidamente fundamentados, autorizados
pelo membro do Governo competente, o qual só
será concedido desde que a mesma atividade
não se mostre susceptível de comprometer ou
interferir com a isenção exigida para o exercício
dos mencionados cargos.

4. A violação do disposto neste artigo consti
tui fundamento para dar por finda a cornssáo
de serviço, nos termos da alínea a) do ii c 2 do
artigo 19. 0

AI~TIGO 21. 0

Regime de incompatibilidades

O pessoal dirigente está sujeito ao regime de
incompatibilidades, inibições e impedimentos pre
vistos nas disposições reguladoras de conflitos
de interesses resultantes do exercício de fun
ções públicas.

ARTIGO 22. 0

Isenção de horário

1. O pessoal diriJente está isento de horário
de trabalho. não lhe sendo, por isso, devida qual
quer rerr.uneracão por trabalho prestado fora do
horário normal.

2. A isenção prevista no número anterior abran
ge a obrlqatoriacaae de, r. qualquer momento,
cornpcre cer ao serviço quando chamado e não
dispensa a observância do dever geral de assi
duidade, nem Jc cumprimento da duração nor
mal de trabalho.

CAPíTULO !lI
COMPETÊNCIAS DO PE3S0AL DIRIGENTE

ARTIGO 23. 0

Competências do pessoal dirigente

1. Incumbe, genericamente, ao pessoal diri
gente assegurar a gestão permanente das res
petivas unidades orgânicas.

2. Compete ao diretor-geral superintender
em todos os serviços da sua direção-geral, as
segurar a unidade de direção, submeter a des
pacho os assuntos que careçam de resolução
superior, representar o serviço e exercer as com
petências constantes do mapa /I anexo à presen
te lei, de que faz parte integrante, bem como as
que lhe foram delegadas ou subdelegadas.

3. '0 diretor-geral será substituído nas suas
faltas ou impedimentos pelo funcionário desi
gnado pelo membro de governo competente, sob
proposta do primeiro.

/1

4. Compete ao diretor de serviços e ao che
fe de divisão exercer as competência constan
tes do mapa /I anexo à presente Lei, que dele
faz parte integrante, bem como às que lhes vie
rem a ser delegadas ou subdelegadas.

ARTIGO 24. 0

Competências específicas

As competências constantes do mapa II ane
xo à presente Lei não prejudicam a existência de
competências mais amplas conferidas aos di
retores-gerais pelas Leis orgânicas dos respe
tivos serviços.

ARTIGO 25. 0

Delegação de competências

1. Os membros do Governo podem delegar
nos diretores gerais a competência para emitir
instruções referentes a matéria relativa às atri
buições genéricas dos res''''''tivos serviços e or
ganismos, bem como as competências relativas
ao procedimento de concurso.

2. O diretor-geral poderá delegar ou subdele
gar em todos os níveis de pessoal dirigente as
competências próprias ou as delegadas, salvo as
previstas no número anterior.

ARTIGO 26. 0

íJe!egaçâo de competências no substituto

U exercício de funções em regime de substi
ruição ebranqe os poderes delegados e subde
legados no substituto. salvo se u despacho de
delegação ou subdelegação ou o que determina
a substituição expressamente dispuser em con
trário.

ARTIGO 27. 0

Exercicio da delegação

1. A delegaçâo de competências envolve o
poder de subdeleqar, salvo quando a lei ou o de
legante dlsponha em contrário.

2. As delegações e subdelegações de com
petências são revogáveis a todo o tempo e, sal
vo os casos de falta cu impcdrrne oto ternporano
caducam com a mudança do deleDante ou sub
delegante e de delegado ou subdelegado.

3. As delegações e subdelegações de com
petência não prejudicam, em caso algum, o di
reito de avocação ou de direção e o poder de
revogar os atos praticados.

4. A entidade delegada ou subdele:,:",da (~e

verá sempre mencionar essa qualidade n;,;

atos que pratique por delegação cu subdelega
ção.

5. O delegado não pode conhecer o recurso
hierárquico dos atos por si praticados no àmbi-
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to da delegação, interposto para o delegante,
sendo nulos os atas de decisão de tais recursos
praticados pelo delegado.

6. Os despachos de delegação ou subdele
gação deverão especificar as matérias ou pode
res neles abrangidos.

7. Quando se trate de poderes da competên
cia originária de entidades de cujos atas caiba
recurso contencioso, os despachos de delega
ção ou subdelegação serão sempre publicados
no Boletim Oficial.

ARTIGO 28. 0

Delegação de assinatura

A delegação de assinatura da correspondên
cia ou de expediente necessário à mera instru
ção dos processos é sempre possível em qual
quer funcionário, a qualquer nível hierárquico.

CAPíTULO IV
DIREITOS E DEVERES

ARTIGO 29. 0

Direitos

Para além dos direitos de que gozam os fun
cionários e agentes em geral, ao pessoal dirigen
te são assegurados, nos termos dos artigos se
guintes

a) Direito à carreira, se forem funcionários pú
blicos;

b) Direito à remuneração.

ARTIGO 30. 0

Direito à carreira

1. O tempo de serviço prestado em cargos di
rigentes conta para todos os efeitos legais. de
signadamente, oara promoção e progressão na
carreira e categoria em que c tuncionárto se en
contra integrado.

2. Os funcionários nomeados para cargos
dirigentes têm direito, findo o exercicio de fun
ções dirigentes:

a) Ao provimento em categoria superior à que
possuam à data da cessaçãodo exercício
de funções dirigentes a atribuir automati
camente no caso de completarem o tempo
de chefia que corresponderia ao tempo pa
ra subir de categoria;

b) O regresso ao lugar de origem, caso não
esteja em condições de beneficiar do dis
posto na aunea anterior.

3. /\ apiícação do disposto na alínea a) do nú
mero anterior aos funcionários oriundos de car
reiras ou corpos especiais depende da verifica
ção dos requisitos especiais de caso previstos

nas respetivas leis reguladoras, bem como das
habilitações literárias exigidas.

4. Para efeitos do cômputo do tempo de ser
viço estabelecido no n.? 2 releva tambm o pres
tado em regime de substituição.

5. O disposto' no n.? 2 não prejudica o direito
de os funcionários que exercem funções dirigen
tes se candidatarem aos concursos de acesso,
caso em que o provimento respetivo é deter
minante para efeitos da alínea a) do n.? 2.

6. São criados nos quadros de pessoal dos
serviços os lugares necessários à execução do
disposto na alínea a) do n.? 2, os quais serão ex
tintos a medida que vagarem.

7. A alteração dos quadros prevista no núme
ro anterior será feita por despacho do membro
do Governo que tiver a seu cargo a Administração
Pública, sob proposta do membro do Governo
competente, a publicar no Bok.iirn Cfi,,;al.

8. No caso da cessação da comissão de servi
ço por extinção ou reorganização da unidade or
gânica, os dirigentes têm direito, desde que con
tem pelo menos 12 meses seguidos de exercício
do respetivo cargo, a uma indemnização de mon
tante igual à diferença entre remuneração do
cargo de dirigente cessante ~ a remuneração da
respetiva categoria calculada em fu do tern
po que faltar para o termo da cornis sao. a qual
não pede ultrapassar a diferença anua! das re
munerações.

9 O direito a indemnização prevista no núme
ro anterior só é reconhecido nos casos em que à
cessação da comissão de serviço não se siga ime
diatamente novo exercício de funções dirigentes
de nivel igualou superior.

ARTIGO 31. 0

Direito à remuneração

1. Os vencimentos mensais ilíquidos do pes
soal dirigente abrangido pelo presente diploma
serão determinados em percentagem do valor
padrão (100%) fixado para o cargo de drretor-çe
ral em despacho conjunto do Primeiro-Ministro
e do Ministro das Finanças.

2. Para efeitos do número anterior são esta-
belecidas as percentagens seguintes:

a) Cargo;

b) Percentagem do cargo de Diretor Geral;

c) Diretor de Serviços e outros cargos equi
parados 80%;

d) Chefe de divisão e outros cargos equipa
rados 70%.
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3. O regime remuneratório decorrente o a ta
bela constante do numero anterior pr e s s upó e
Jbngatorledade do efetivo e xe rc ícro de 'unções
dirigentes.

4. Aos titulares de cargos e xpr e s s arr e nte

equiparados a funções dir iqe n te s mas que não
detenham r) ete tivo e xercrcio de competências
je chefia não aplicável O re qime re rnu "e,alóriO
e stabefeciuo no ore se nte diploma. ma nte ndo as
re rnun e racô e s que atuatrne n te auferem

3. A carreira de ir-sp e çáo consta je o rotorna

autonorno
';RTIGO 32

Deveres e s p e c Ifl c o s

P=:::ra alem o c s o eve re s JEJa s ,'j::3 ~'i:: o

rár ros e agentes o p e ss o al dirio e n te s e ra SLlj":!

to aos s eq urnte s deveres e sr-e c itico s

a) Dever de assegurar a or er~:~3;:ãc ºeral d c
serviço e de definir a e stratéq a da sua alua
ção de acordo com as orientações contidas
no programa do Governe e na lei 'le harmo
nia com as determinações recebidas do re s
petivo membro do Governc

b) Dever de assegurar a eficiêrcia e efic àc a
da unidade orgânica que d.irlge

CI Dever de manter informaao o Governo atra
vés da via hierárquica competente s o b re
todas as questões relevantes re te re nte s
.30S serviços.

d) Dever de assegurar a conformidade dos

atos praticados pelos seus subordinados
com o estatuido na lei e com os legítimos In
teresses dos cidadãos.

ARTIGO 33. 0

Entrada em vigor

O presente diploma entra em vigor à data da
sua publicação.

Aprovado em Conselho de Ministros de 1 de
Agosto de 2012. - O Primeiro Ministro de Tran
sição, Rui Duarte Barros. - O Ministro da Fun
ção Pública, do Trabalho e da Reforma do Esta
do, Mestre Carlos Vamain.

Promulgado em 10 de Outubro de 2012.

Publique-se.

O Presidente da República de Transição, Ma
nuel Serifo Nhamadjo.

MAPA I
PESSOAL DIRIGENTE - DESCRiÇÃO

DE FUNÇÕES

Cargos e descrição genérica da função

1. O Diretor geral:

!9
._------------------------

a) Gere as atividades de urna a;reção-geraí,
na linha geral da política global definida
oelo Governo.

b) Participa na elaboração das politicas go
vernamentais na parte correspondente ao

setor a seu cargo. criando e canalizando as
nformações para a sua definição. e dirige

orq aniz.a e coordena, de modo eficaz e efi
ciente. os meios para a respetiva execu
ção.

c) Controla os resultados setoriais, respon
sabilizando-se pela sua produção de forma
'3dequada aos objetivos prosseguidos:

o Assegura a representação da dire ge-
rai e suas ligações externas.

2) (:;ere e administra os recursos h urnano s e
materiais da direção geral.

2. Diretor de Serviços;

a) Dirige as atívidades de uma díreção de
serviços definindo objetivos de atuaçâo da
mesma. tendo em conta os objetivos gerais
e s tab ele cido s:

b ) Controla o cumprimento dos planos oe ati
vrc ac e os re s ulta do s obtidos e a e íiclê n
c.a dos serviços dependentes.

c) Assegura a administração e a gestão dos
recursos humanos e material que lhe es
tâo afetos. promovendo o melhor aprovei
rarne nto e desenvolvimento dos mesmos,
"enrJo em conta os oojetivos e ativid ad e s
aos serviços dependente.

Chefe de divisão:

3) Dirige o pessoa i integrado numa divisão.
para o que distribui. orienta e controla a
execução dos trabalhos dos subordina
dos;

b) Organiza as atividades da divisão, de acor
do com o plano definido para o organismo.
e procede à avaliação dos resultados al
cançados;

c) Promove a qualificação do pessoal da di
visão;

d) Elabora pareceres e informações sobre as
suntos da competência da divisão a seu
cargo.

MAPA II
PESSOAL DIRIGENTE - COMPETÊNCIAS

PRÓPRIAS

Cargo e Área de Competências

1. Diretor Geral tem por competências, no âm
bito da gestão geral, para'
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a) Assegurar a orientação geral do serviço e
definir a estratégia da sua atuação de acor
do com as orientações contidas no Pro
grama do Governo e na iei e de harmonia
com as determinações recebidas do respe
tivo membro do Gove rn o , com vista a as
segurar o seu cumprimento:

b) Propor ao Governo as medidas que con
sidere mais aconselháveis para se alcan
çarem os objetivos e as metas consagra
dos nos documentos e determinações an
tes mencionados;

c) Elaborar e submeter aprovação do mem
bro do governo os planos anuais ou pluria
nuais de atividades, bem como os respe
tivos relatórios de execução, propor as for
mas de financiamento mais adequadas e
definir implementar o programa de desen
volvimento do serviço, avaliando-o e corri
gindo-o em função dos indicadores de ges
tão recolhidos:

d) Submeter à apreciação superior os proje
tos de orçamento de funcionamento e in
vestimento, no respeito pelas orientações
e objetivos estabelecidos no Programa do
Governo e nos planos de atividades;

e) Representar o Governo em quaisquer atos
para que seja designada e praticar todos
os atos preparatórios das decisões finais
cujas competências caiba ao membro do
Governo;

f) Praticar todos os atos que, não envolven
do juízos de oportunidade e conveniência,
não possam deixar de ser praticados uma
vez verificados ou pressupostos de facto
que condicionam a respetiva legalidade;

g) Gerir os meios humanos, financeiros e de
equipamento da díreção-geral e a sua com
participação em programas e projetos em
que a mesma seja ínterveniente;

h) Estabelecer as relações horizontais ao
seu nível com outros serviços e organis
mos da Administração Pública e com outras
entidades congéneres, nacionais, interna
cionais e estrangeiras.

2. No âmbito da Gestão de recursos Huma
nos, compete ao Diretor Gera!:

a) Elaborar e executar o plano de gestão pre
visionai de pessoal, bem como o corres
pondente plano de formação, e afetar o
pessoal aos diversos departamentos dos
serviços ou organismos em função dos ob
jetivos e prioridades fixados nos respeti
vos planos de atividade

b) Autorizara abertura de concursos e prati

car todos os atos subsequentes, nomear

promover e exonerar o pessoal do quadro.
determinar a conversão da nomeação pro

visória em definitiva e autorizar que seja man

tida a nomeação definitiva enquanto o fun

cionário não a adquirir noutro cargo que

exerça em regime precário, bem como au
torizar destacamentos, requisições, transfe
rências, permutas e comissões de serviço;

c) Celebrar. prorrogar, renovar e rescindir con
tratos de pessoal, praticando os atos re

sultantes da caducidade ou revogação dos
mesmos:

d) Autorizar o exercício de funções a tempo

parcial e a prestação de horas extraordi
nárias, bem como adoptar os horários de

trabalho mais adequados ao funcionamen
to do serviço, observados os condiciona
lismos legais'

e) Empossar o pessoal e autorizar os funcio
nários e agentes a tomarem posse em lo

cai diferente daquele em que foram colo
cados, prorrogar o respetivo prazo, solici
tar que aquela seja conferida pela autori
dade administrativa ou por agente diplo

mático ou consular e conceder aos funcio
nários e agentes dos serviços externos o
direito ao vencimento a partir da data da
posse, independentemente da entrada em

exercício das novas funções.

f) Justificar ou injustificar as faltas, conce

der licenças por periodo superior a 30 dias,
com excepção da licença sem vencimento
por um ano por motivo de interesse públi
co e da licença ilimitada. bem como auto

rizar o regresso à atividade:

g) Autorizar o gozo e a acumulação de férias
e aprovar o respetiva plano anual:

h) Autorizar o abono do vencimento de exer
cício perdido por motivo de doença, bem
como o exercício de funções em situação
que dê lugar à reversão do vencimento de
exercicio e o respetivo processamento;

i) Autorizar a atribuição dos abonos e rega
lias a que os funcionários ou agentes te
nham direito, nos termos da lei;

j) Autorizara inscrição e participação de fun
cionários em estágios, congressos, reuniões,

seminários, colóquios, cursos de formação
ou outras iniciativas semelhantes que de
corram em território nacional:
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k) Propor ao membro do Governo a designa
ção do subdiretor geral substituto nas suas
faltas e impedimentos

I) Praticar todos os atas relativos à aposen
tação dos funcionários e agentes salvo no
caso de aposentação compulsiva e em
geral. todos os atos respeitantes ao reg 1

me de segurança social da função pública.
incluindo os referentes a acidentes em ser
ViÇO:

m) Celebrar contratos com entidades nacio
nais ou estrangeiras. desde que constem
de programas de atividades p rev ia me nte
aprovados pelo membro do Governo com
petente em ordem à re auz ac àc de estudos
inquéritos e outros trabalhos de caráter téc
nico eventual relacionados corn as a tribui
ções dos serviços e que n á o possam ser
assegurados pelo re s oe trvo pessoal

n) Praticar os atos constantes dos nOs 4. a)
a 4 e) quando respeitantes a funcionários
de categoria igualou superior a chefe de
divisão.

3. No quadro da Gestão orçamental e da rea
lização de despesa, compete ao Diretor Geral:

a) Gem o orcamento e propor as alterações
orçamentais julgadas adequadas tendo
em vista os objetivos a atingir'

b) Autorizar. dentro dos limites estabelecidos

pelo respetivo orçamento anual. transfe
rências de verbas subordinadas à mesma
classificação orgânica e a antecipação até

dois duodécimos por rubrica, com limites
anualmente fixados pelo Ministério das Fi

nanças, não podendo em caso algum es
sas autorizações servir de fundamento a

pedido de reforço do respetivo orçamento.

c) Autorizar a constituição de fundos perma
nentes das dotações do respetivo orça
mento, com excepção das rubricas referen
tes a pessoal, até ao limite de um duodé

cimo.

d) Celebrar contratos de seguro e de arren
damento nos termos legais e autorizar a
respetiva atualização, sempre que resulte
de imposição legal;

e) Autorizar a prestação de serviços e a ven

da de produtos próprios, fixando os respe

tivos preços.

f) Autorizar deslocações em serviço, qualquer
que seja o meio de transporte, bem como
o processamento dos correspondentes
abonos ou despesas com a aquisição de
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bilhetes ou títulos de transporte e de aju
das de custo, antecipadas ou não:

g) Autorizar despesas com obras e aquisição
de bens e serviços, com ou sem dispensa
da realização de concursos, públicos ou imi
tados. e a celebração de contrato escrito,
dentro dos limites a fixar em diploma regu
lamentar.

h) Autorizar as despesas resultantes de inde
mnizações a terceiros ou da recuperação
de bens afetos ao serviço, danificados por
acidentes com Intervenção de terceiros,
dentro de limites a fixar nos termos do nú
me ro anterior:

i) Autorizar despesas eventuais de represen
tação dos serviços, bem como as de cará
ter e xc ep cio n al dentro dos limites a fixar
nos termos dos numeros anteriores.

j) Oualificar como acidente em serviço os so
fridos por Iu ncio nár io s e agentes e autori
zar o processamento das respetivas des
oesas até aos Iimites a fixar nos termos
dos números anteriores:

k) Praticar todos os atas subsequentes à au
torização de despesas, quando esta seja
da cornpetência do membro do Governo.

I) Autorizar o processamento de despesas cu
jas taturas. por motivo justificado. dêem en
trada nos serviços para além do prazo re
gulamentar

4 Em relação à Gestão de instalações e equi
pamento compete ainda ao Diretor Geral:

a) Superintender na utilização racional das
instalações afetas ao re sp etivo serviço,
bem como na sua manutenção e conser
vação.

b) Propor ao membro do Governo competen
'e as medidas de correção necessária à
lstalação dos respetivos serviços em tudo
ue não tenha competência própria ou

aelegada, sempre que se verifiquem situa
ções de deterioração, insuficiência de es
paço ou irracionalidade da situação;

c) Velar pela existência de condições de hi
giene e segurança no trabalho;

d) Gerir de forma eficaz e eficiente a utilização,
man utenção e conservação dos equipa
mentos afetos ao respetivo serviço:

e) Elaborar e executar planos anuais e plu
rianuais de reequipamento em função das
necessidades previstas e da evolução tec
nológica, bem como autorizar as aquisi
ções resultantes da sua execução.
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5. Diretor d", serviços e chefe de divisão.

Gestão da unidade orgânica

a) Conceder licenças por periodo até 30 dias

b) Autorizar o início das férias e o seu gozo in
terpolado, bem como a sua acumulação par
cial por interesse do serviço, de acordo com
o mapa de férias superiormente aprovado.

c) Justificar faltas;

d) Afetar o pessoal na área dos res pe trvo s
de parta me ntos;

e) Autorizar os funcionários e agentes a com
parecer em juizo, quando requisitados nos
termos da lei de processo,

f) Autorizar a passagem de certidões de do
cumentos arquivados na respetiva unida
de orgânica, excepto quando contenham
matéria confidencial ou reservada. bem co
mo stituição de documentos aos interes
sados.

Decreto-Lei n.? 9/2010

de 19 de Outubro

RELATIVO À REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRAS

Preâmbulo

Havendo a necessidade de, no quadro da Re
forma da Administração Pública, proceder à re
estruturação das carreiras a fim de adequá-Ias à
nova dinâmica de eficácia e de eficiência que se
pretende, na perspetiva de desempenhar cada
vez mais um papel ativo no processo global do
desenvolvimento sócio-económico do País;

O Governo da Guiné-Bissau decreta, nos
termos da alínea d) do n.? 1 do artigo 100. 0

, da
Constituição o seguinte:

CAPíTULO I
OBJETO, ÂMBITO E PRINCípIOS GERAIS

ARTIGO 1. 0

(Objeto)

O presente Decreto-lei, tendo em conta as ca
raterísticas da relação de emprego público, es
tabelece o regime geral de carreiras da função
pública.

ARTIGO 2. 0

(Âmbito)

As disposições do presente diploma são apli
cáveis a todos os serviços da administração
centrai, regional e local, bem como, aos Institu
tos Públicos que revistam a natureza de serviços
personalizados ou de fundos públicos

ARTIGO 3. 0

(Carreira e emprego)

1. As funções públicas podem ser assegura
das em regime de carreira ou em regime de em
prego.

2. O desempenho de funções públicas que cor
respondam a necessidades permanentes e pró
prias dos serviços deve, em princípio, ser asse
gurado por pessoal em regime de carreira.

3. O desempenho de funções públicas que
não correspondam a necessidades permanen
tes deve, em principio, ser assegurado em regi
me de emprego por pessoal admitido por contra
to administrativo de provimento ou por contrato
de trabalho.

4. A carreira estrutura-se na base do princi
pio de adequação às funções e desenvolve-se
de acordo com as regras gerais de ingresso e
acesso definidas no presente Decreto-lei, sem
prejuízo da existência de requisitos especiais
em relação a carreiras especificas.

5. Os postos de trabalho a preencher em re
gime de emprego são remunerados com venci
mento idêntico ao de categoria equiparável in
serida em carreira.

6. O disposto no presente artigo não altera a
natureza jurídica do vínculo nem afeta as expe
tativas de acesso do pessoal atualmente em
regime de carreia, bem como não prejudica o
disposto na lei geral sobre contratos de pessoal,
contratos de prestação de serviços e contratos
de trabalho.

ARTIGO 4. 0

(Carreira e categoria)

1. A carreira é o conjunto hierarquizado de ca
tegorias às quais correspondem funções da mes
ma natureza a que os funcionários terão aces
so de acordo com a antiguidade e o mérito evi
denciado no desempenho profissional.

2. Categoria é a posição que os funcionários
ocupam no âmbito de uma carreira, fixada de
acordo com o conteúdo e qualificação da fun
ção ou funções, referida na escala salarial da
função pública.

ARTIGO 5. 0

(Estrutura das carreiras)

As carreiras são:

a) Verticais, quando integram categorias com
o mesmo conteúdo funcionai, diferencia
das em exigências, complexidade e respon
sabilidade:

o) Horizontais, quando integram categorias
com o mesmo conteúdo funcionai ""
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mudança de categoria corresponde apenas
à maior eficiência na execução das respeti
vas tarefas;

c) Mistas, quando combinem carateristicas
das carreiras verticais e das horizontais.

ARTIGO 6. 0

(Classificação de funções)

As funções exercidas no âmbito da função
pública classificam-se em:

a) Funções de natureza científico-técnica, de
investigação e estudo, concepção adapta
ção de métodos científicos e técnicos, de
âmbito geral ou especializado - funções de
concepção;

b) Funções de estudo e aplicaçâo de méto
dos e processos de natureza técnica, de
âmbito especializado - funções de aplica
ção;

c) Funções de natureza executiva, de aplica
ção técnica ou administrativa, com base no
estabelecimento ou adaptação de méto
dos ou processos enquadrados em direti
vas bem definidas - funções de execução.

ARTIGO 7. 0

(Grupo e níveis)

1. As carreiras podem integrar-se em grupos
de pessoal definidos com base na carateriza
ção genérica do respetivo conteúdo funcional nas
exigências habilitacionais e profissionais.

2. As funções podem escalonar-se em niveis,
de acordo com a complexidade e as exigências
de formação.

3. As carreiras verticais podem compreender
graus que se diferenciam por um aumento ex
presso da autonomia, da complexidade funcio
nai e da responsabilidade.

4. A estrutura das atuais carreiras são as
constantes dos mapas I e II anexos ao presente
diploma.

ARTIGO 8. 0

(Carreiras de regime geral e carreiras
de regime especial)

1. A estruturação de carreiras faz-se, de acor
do com os princípios e o desenvolvimento geral
de carreiras previsto no presente diploma, só po
dendo essa reestruturação seguir uma ordena
ção própria quando, precedendo as adequadas
ações de análise, descrição e qualificação de
conteúdos funcionais, se conclua pela necessi
dade de um regime especial.

2. No âmbito das carreiras de regime especial
integra-se tão só o pessoal a quem compete as-
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segurar funções que, atenta a sua natureza e
especificidade, devam ser prosseguidas por um
agruparnento de pessoal especializado e inse
rido numa carreira criada para o efeito.

3. Os diplomas de pessoal de cada serviço
devem concretizar, relativamente a cada grupo
de pessoal e ou carreira, as áreas funcionais res
petivas, tendo em atenção a caraterização ge
nérica dos conteúdos funcionais.

4. Para efeitos do presente diploma enten
de-se por área funcional o conjunto de função
que, por terem um ou mais elementos comuns,
permitem a tipificação de uma atividade.

ARTIGO 9. 0

(Análise de funções)

1. A análise de funções, englobando a des
crição e a qualificação, destina-se a caraterizar
as funções e visa permitir uma adequada ges
tão de recursos humanos, nomeadamente o ri
goroso dimensionamento das necessidades de
pessoal.

2. As descrições das funções corresponden
tes às carreiras serão objeto de despacho do
membro do Governo que tiver a seu cargo a Ad
ministração pública, e no caso da carreira ser es
pecial o despacho será conjunto.

3. Para efeitos dos números anteriores a Di
reção Geral da Função Pública, em conjunto com
os serviços, realizará as ações de análise de
funções que se mostrem necessárias.

4. A descrição dos conteúdos funcionais não
pode, em caso algum, constituir fundamento pa
ra não cumprimento do dever de obediência e
não prejudica a atribuição aos funcionários das
tarefas de complexidade e responsabilidade equi
paráveis, não expressamente mencionadas.

ARTIGO 10°
(Criação ou reestruturação de carreira)

1 A criação de carreiras não previstas nos
quar ros da Administração Pública, bem como a
reestruturação das já existentes serão acompa
nhadas da descrição dos respetivos conteúdos
funcionais e dos requisitos exigíveis.

2. Os diplomas que concretizem o disposto
no número anterior deverão ser acompanhados
de estudo justificativo, fundamentado nos resul
tados obtidos em ações, sem o que não serão
aprovados.

ARTIGO 11. 0

(Tipos de quadros-Corpos de pessoal)

1. Os efetivos de pessoal podem ser orga
nizados em quadros dos seguintes tipos:
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a) Quadros privativos, quando haja exigên
cia de e spe cializ açáo que apenas interes
se ao âmbito das atribuições de cada di
reção-geral ou unidade orgânica equiva
lente;

b) Quadros departamentais, quando haja exi
gência de especialização de funçõesape
nas no âmbito de um departamento gover
namental;

c) Quadros interdepartamental quando as fun
ções exigem, na generalidade, a mesma for
mação de base e/ou a mesma especiali
zação, qualquer que seja o departamento
governamental.

2. A criação dos referidos quadros será feita
gradativamente e implica uma prévia análise de
funções e de recursos e a previsão simultânea
da correspondente orgânica de gestão.

3. Quando o exercício de uma função, no âm
bito da Administração Pública requeira a cons
tituição de um grande agrupamento de pessoal
unido por um laço de natureza funcional, pode
criar-se um corpo de pessoal, submetido a um
estatuto específico.

ARTIGO 12. 0

(Estruturação de quadros de pessoal)

1. Os quadros de pessoal estruturam-se de
acordo com as regras constantes dos artigos an
teriores.

2. Os quadros de pessoal devem agrupar o
pessoal em:

a) Pessoal Técnico Superior;

b) Pessoal Técnico;

c) Pessoal Técnico-profissional:

d) Pessoal Administrativo.

3. Quando se trate de carreiras de regime es
pecial, o aqruparnento de pessoal nos respetivos
quadros pode fazer-se com as adaptações ne
cessárias.

4. Os quadros de pessoal devem ainda ser es
truturados de acordo com as necessidades per
manentes dos serviços, não podendo o número
de lugares de cada categoria exceder a da cate
goria imediatamente inferior, salvo nos casos ex
cepcionais devidamente fundamentados.

5. Os quadros de pessoal não podem prever
dotações globais por carreira, salvo casos excep
cionais devidamente fundamentados.

6. O número de lugares fixado para as carrei
ras horizontais é estabelecido globalmente ape
nas para o conjunto de categorias cujo acesso

seja disciplinado pelas re q ras p ro p rra s cLJ p
gressão.

ARTIGO 13 J

(Intercomunicabilidade h o r rz !eal)

1. Quaisquer funcionários po ssuidore s das ha
bilitações literáriaa exigidas podem ser OPOSitO
res a concurso para lugares de acesso de car
reiras integradas no mesmo grupo de pessoal,
desde que:

a) À categoria a que se candidatem corres
ponda, na estrutura dessa carreira nivel e
vencimento igualou imediatamente supe
rior que detém.

b) Se observem os requisitos gerais e espe
ciais para oace s so:

c) Exista identidade entre os conteúdos fun
cionais previstos para uma e outra carreí
ra.

2. Para efeitos no disposto na alinea c) do nú
mero anterior considera-se existir:

a) Identidade de conteúdo funcional, quando
a natureza e complexidade das tarefas e
responsabilidades inerentes aos lugares
forem idênticas;

b) Afinidade de conteúdo funcional. quando a
natureza e complexidade das tarefa e res
ponsabílidades inerentes aos lugares fo
rem semelhantes.

ARTIGO 14. 0

(Intercomunicabilidade vertical)

1. Os funcionários possuidores das habilita
ções exigidas podem ser opositores a concurso
para lugares de categorias de acesso, cujo es
calão 1 seja igualou superior ao escalão 1 da ca
tegoria de origem da carreira de um grupo de
pessoal diferente, desde que se trate de carrei
ras inseridas na mesma área funcional.

2. Os funcionários não possuidores de requi
sitos habilitacionais legalmente exigido podem,
também, nos termos previstos no presente di
ploma, candidatar-se a concursos para lugares
de categorias integradas em carreiras de grupos
de pessoal diferente, desde que pertencentes
mesma área funcional.

3. O número de lugares a prover nos termos
dos números anteriores não pode ultrapassar a
quota a fixar em cada caso, no respetivo aviso
de abertura do concurso, atento o aproveitamen
to racional de recursos humanos e as necessi
dades do serviço.
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CAPiTUlU II
REGIME DAS CARREIRAS

ARTIGO 15 o

(Carreira técnica superior)

1. O recrutamento para as categorias da car
reira técnica superior obedece às seguintes re
gras

a) Assessor principal, de entre assessores
com pelo menos, três anos consecutivos
de serviço classificados de Bom;

b) Assessor, de entre técnicos superiores prin
cipais com, pelo menos, três anos conse
cutivos de serviço classificados, de Bom.
mediante concurso de provas públicas.
que consistirá na apreciação e discussão
do currículo profissional do candidato;

c) Técnicos superiores principais e de t ."
classe, de entre, respetivamente, técnicos
superiores de 'l ." classe e de 2. a classe com,
pelo menos, três anos nas respetivas ca
tegorias Classificados de Bom;

d) Técnicos superiores de 2. a classe, faz-se
por concurso público, de entre indivíduos
habilitados com licenciatura em área de for
mação adequada ao conteúdo funcional do
lugar a prover.

2. A área de recrutamento prevista na alínea
c) do número anterior para a categoria de técni
co superior principal é alargada aos técnicos com
curso superior que não confira gmu de licencia
tura desde que previamente habilitados com
formação adequada.

3. Aos titulares de mestrado ou doutoramen
to, desde que o conteúdo funcional seja do inte
resse da instituição, é reduzido em 12 meses o
tempo legalmente exigido para progressão na
carreira, previsto nas alíneas a) b) e c) do n.? 1.

ARTIGO 16. 0

(Carreira técnico)

1. O recrutamento para as categorias da car
reira técnica obedece às seguintes regras:

a) Técnico especialista principal e técnico es
pecialista, de entre respetivamente, téc
nicos especialístas e técnicos principais
com, pelo menos três anos nas respetivas
categorias classificados de Bom;

b) Técnico principal e de 1. a classe, de entre.
respetivamente técnicos de 1. a e de 2 a clas
se com o mínimo de três anos nas respe
tivas categorias classificados de Bom:

c) Técnicos de 2. a classe, faz-se por concur
so público, de entre indivíduos habilita-
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dos com curso médio, em área de forma
ção adequada ao conteúdo funcional do
lugar a prover.

ARTIGO 17°
(Carreira técnico-profissional)

O recrutamento para as categorias da carrei
ra técnico-profissional faz-se de acordo com as
seguintes regras:

a) Técnico profissional especialista principal
e técnico profissional especialista, de en
tre, respetivamente, as categorias de es
pecialista e principal com pelo menos três
anos na categoria classificados de muito
bom;

b) Técnico profissional principal e técnico pro
fissional de 1. a classe e de 2. a classe com
um mínimo de três anos na respetiva cate
goria classificados de Bom;

c) Técnico profissional de 2. a classe, de entre
indivíduos habilitados com adequado cur
so tecnológico, curso das escolas profissio
nais com cursos de escolas especializa
das.

ARTIGO 18. 0

(Coordenação e chefia)

1. São consideradas de coordenação e che
fia. as categorias de chefe de Repartição e Che
fe de Seção.

2. O recrutamento para chefe de repartição
faz-se entre:

a) Chefes de seção com pelo menos três anos
de serviço na respetiva categoria classi
ficados de Bom, mediante concurso de ava
liação curricular e entrevista profissional;

b) O recrutamento para chefe de repartição
pode fazer-se ainda, diretamente por con
curso público entre indivíduos com licen
ciatura adequada vinculados à Administra
ção Pública.

3. O recrutamento para chefe de seção faz
-se entre Técnico Especialista Principal, ou As
sistente Administrativo Especialista com pelo
menos três anos de serviço nestas categorias
com a classificação de Bom, mediante concurso
público, de apreciação curricular e entrevista pro
fissional de seleção.

ARTIGO 19. 0

(Carreira de assistente administrativo)

1. O recrutamento para as categorias da car
reira de assistente administrativo principal acor
do com as seguintes regras:
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a) Assistente administrativo especialista e as
sistente administrativo principal de entre,
respetivamente, Assistentes administra
tivos principais e assistentes administra
vos com pelo menos três anos na catego
ria e classificação de serviço não inferior a
Bom;

b) Assistente administrativo, de entre indiví
duos habilitados com o 11. 0 ano de escola
ridade ou equivalente.

2. O concurso para provimento na categoria
de assistente administrativo abrange obrigato
riamente como método de seleção uma prova
de conhecimentos gerais e uma prova de conhe
cimentos específicos, cada uma delas elimina
tória de per si, provas essas que poderão ser com
plementadas com uma entrevista profissional
de seleção nos casos em que os serviços e or
ganismos interessados o considerem conve
niente.

3. O provimento definitivo na categoria de as
sistente administrativo fica condicionado apren
dizagem, durante o período probatório, devida
mente comprovado pelo respetivo serviço.

ARTIGO 20. 0

(Carreira de pessoal auxiliar)

A criação de carreira ou de categoria de pes
soal auxiliar no quadro de qualquer serviço está
sujeito à autorização prévia concedida por des
pacho conjunto do Ministro responsável pela área
do Ministro das Finanças e do membro do Gover
no que tem a seu cargo a Administraçao Públi
ca.

CAPíTULO III
TRANSiÇÃO DE CARREIRAS

ARTIGO 21. 0

Regra geral de transição)

1. Sem prejuízo do disposto nos números se
guintes, a transição faz-se para a mesma carrei
ra e categoria.

2. A transição dos funcionários integrados na
carreira técnica superior faz-se de acordo com
as segúintes regras:

a) Técnico superior de 3. 3 classe, com cinco
anos ou mais de serviço, para a categoria
de técnico superior de 1. 3 classe;

b) Técnico superior estagiário com 3 ou mais
anos de serviço e com as habilitações exi
gidas, para a categoria de técnico superior
de 2. 3 classe.

3. A transição dos funcionários integrados na
carreira Técnica faz-se de acordo com as seguin
tes regras:

a) Os técnicos principais para a categoria de
técnico especialista principal;

b) Os técnicos de 1. 3 classe para a categoria
de técnico especialista;

c) Os técnicos de 2. 3 classe para a categoria
de técnico principal;

d) Os técnicos de 3. 3 classe para técnico de
1. 3 classe;

e) O técnico estagiário para técnico de 2. 3

classe.

4. A transição dos funcionários integrados na
carreira Técnico-profissionais faz-se de acordo
com as seguintes regras:

a) Os técnicos adjuntos principais para a ca
tegoria de técnico-profissional especialis
ta principal;

b) Os técnicos adjuntos de 1. 3 classe para a
categoria de técnico-profissional especia
lista;

c) Os técnicos adjuntos de 2. 3 e de 3. 3 classe
para a categoria de técnico-profissional
principal;

d) Os técnicos auxiliares de 1. 3 classe para
técnico-profissional de 1. 3 classe, desde que
possuam 3 anos na categoria e as habili
tações exigidas para os técnicos profis
sionais;

e) O técnicos auxiliares de 2. 3 e 3. 3 classe
para técnico profissional de 2. 3 desde que
possua 3 anos na Categoria e as habilita
ções exigidas para os técnicos profissio
nais.

5. A transição dos funcionários integrados na
carreira Técnico-profissionais administrativa
faz-se de acordo com as seguintes regras:

a) Os oficiais administrativos principais para
a categoria de assistente administrativo
especialista;

b) Os primeiros oficiais e segundos oficiais
para a categoria de assistente administra
tivos principal;

c) Os terceiros oficiais para a categoria de
assistente administrativo.

ARTIGO 22. 0

(Enquadramento das mudanças
de situação)

As transições a que se reportam o artigo ante
rior efetuam-se para o escalão a que corres
ponda, na estrutura da categoria, índice remune
ratório igualou, se não houver coincidência, ín
dice superior mais aproximado.
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ARTIGO 23."
( Rec u rsos )

Os recursos apresentados pelos Íunclona-
rios com íundamenÌo na inversão das posiçÕes

relativas detidas pelos íuncionários ou agentes
à data da publicaçáo do presente diploma e que

violem o princípio da coerência e da equidade
que presidem ao sistema de carreiras seráo re-
cnl'iirlnc n^r dõqnâ^ha aanrr rnín Àac nf !ntStt'OS
;!iY'vvv pvr vvrPuv

responsável pela área, das Finanças e do mem-
bro do Governo t.esponsável pela Administra-

ção Publica.
ARTIGO 24.'

(Revogações)

Serão revogadas todas as disposições le-

gais que contrariem às do presente diploma'

ARTIGO 25.'
(Entrada em vigor)

O presente diploma entra em vrgor à data da

sua publicação,

Aprovado em Conselho de Ministros, de I de

Agosto de 2012. * O Primeiro Ministro de Tran-

sição, Rui Duarte Barros. _- O Ministro da Fun-

çao Púoiica, cio Trabaiho e cja Reíorma cio Esia-

do, Mestre Carlos Vamain.

Promulgado em 10 de Outubro de 2012

P u blique-se.

O Presidente da República de Transrção, Ma-

nuel Serifo Nhamadio"

Carreiras
funções

AN EXO I

Reestruturação de
Classificação de

Exigên ciãs h abilit.cion:isCmteúdô turìcional
ClassiíiÇação
de fmçóes

ião"*tr*". requemdo u.re qstrecêlzação e mhecimenlos

I proúsdonars adqüÌÍidos anravés de um eurso 3upêrcr'

%celr+cnica erbìndo um elevadoFunças corgltjva dc naltl'Ê:e ccr(octxwHLd álJ:r'ç
g€u de qualiibaçác , de eponsâbililade . íniciatirc e autano mia ' âssiÍ

L.,o ,- dffiinio tctal da áre3 Óe especã{ização e uma vÉão

EfrÈ31 da alflinÈÌiaç1Õ que t)€rml e a inteíigaÉo de váõÔs q1lâ(-i rãntes

edomarosdeãclrídãde,ÍendomvbtasÍrepâíãçâodêtaínãdadê
decéão.

Funções d€ irìvedjgaçãq' estrdo'ccr}cet{ão e adâptãção de mélodÜs €

Fmessú€ oènÌifGtêcnco' de âmbto geal ou esp€cialzãdo'

eporlaóosc(ml aulonotnia e t6poÍtsabildade' tendÕ ern vi:ta hfomat a

decbáa gup€íior, sçq!ç1snd<' umã êsp€cjdcâção e ÍÕíÍna{ão bâica de

ni\eld€ li€ncjatu.a

i -r""çoe-oe esruoo ioã;ãEaçao de -'ÉtcaG e Foc6:-À;ite natuela

ïtAnÈâ'c€mautongT}o€Íespo.ìsabtliJaÍ,e'enqvadra<Jasemp|il.fcãçáo

Funções de nêtu(ezâ exeq.ltiva de at' caça 1éüìica coín õase no

egaiegcimentc ou adaptâção de métoi s oiJ píoccssos enquadrâdos

em diíEc(Ìvâs bem de É'ìidas exigh do con!'' rimentcs tecni(F " leÓrÊtr e

oàt""r otr( Éoã aü-avìs cL um cueo tecni@.pÍofissbnãl

funçÕes de natu€ã s{ãtiva de ãptcação técni€ cm bae rc

"Jilã'airn.tto 
oü adaptação de métodc fr píGssos enquãdãdos

em dirstivârs bêfi deftiides exigh do coíthecirnenlG lécníco6' l'eórícos e

gráticosob#cs atsavès de oJÍso Ptof6silflal

Fünçõ€s de nanlÍ€za exeÇutiva ' eaqúadrada em insruçõ€s gerab e

pro""O,**an Fm deÍftidos, GoÍn ceíô grãÚ de dnpbridade; rdãìivõs

a uma o{ mds áísa't Í'€ actividad€ 8dr|irúír8ü€'desabnadaRìcnle

cofltabaidade pes$a\ sonoÍnâto e pagimófiio' secretana' aÍqui/o'

eìp edbÍl e e éaÇll€' a?a

F unçõ e.s de
corcepçào

Ê unções d€
apl i: aç ão

Fun@es de
e)ecLç3o

Èo técnbo-pofissionã{
com duração não iíetio( a 3

anos, para alem de 9 anos

de es@latidad€.

CuÍso de ísmação
prcÉisiad de durâ çào n ãs

iní€ris a 18 më5 Ptra
8jérn de 9 aíros de

escolaÍidade

1-l' ano do enirc
secundárb ou eqri/amen te
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Carreiras

ïécnico SuPerior

ANEXO II

REESTRUTURAçÃO DE CARREIRAS

CARREIRAS E ÇATEGORIAS

Categorias

Assessor PrinciPal
Assessor
Tecnico suPerior PrinciPai
Técnico suPerior de 1a classe

Técnico suPerior de 2r classe

Decreto-Lei n'o 1Ol2O12

de 19 de Outubro

RELATIVO AO REGIME DE INCOMPATIBILIDADES

NA ADMINIsTRAçÃO PÚBLlcA

Preâmbulo

Considerando a necessidade urgente da mo-

ralizaçáo da Administraçáo Pública' lornando-a

mais transparente no seu funcionamento e na

maior responsabilizaçáo dos funcionários e agen-

tes da Administraçáo Pública;

E, tendo em conta a necessidade de se evitar

os cclnflitos de interesse na gestão da coisa pú-

blica por parte dos funcionários e agentes da Ad-

ministração Pública,

O Governo' nos termos da alínea d) do n'o 1

do artigo 100"o da Constituição da República'

decreta o seguinte:

ARTIGO í."
Âmbito

O presente diploma aplica-se a todos os ser-

vidores da administração pública central' regio- '

nal e tocat, incluindo dos institutos públicos nas

modalidades de serviços personalizados e de

tunOos públicos, independentemente da sua qua-

lidade ou categorta'

ARTIGO 2.O

Regime geral

1" Os titulares de órgãos, íuncionários e agen-

tes referidos no artigo anterior não podem de-

"Lnuotu"r, 
por si o'lot interposta pessoa' a tí-

tulo remunerado, em regime de trabalho autÓ-

nì.o ou de trabalho subordinado' atividades

privadas concorrentes ou similares com as fun-

çóes que exercem na Adminislraçáo Pública e

qr" "ot 
estas sejam conílituantes'

ãn i.o etp.. i a I i sta P ri nci Pa I

Técnico especialista
Técnico PrinciPal
Técnico de 1! classe
Técnico de 2t classe

Técnico'Profissional

ffiistaPrinciPal
Técnicc'profi ssional esp'ecialista

Técnico-Profi ssional grinciPal

Técnico-Profi ssional 1a classe

Técnicc-Profi ssional 2r classe

DirectoÍ de Serviço
Chefe de Divisão
Chefe de RePartição
Chefe de Secção

Coordenação e Chefia

Assistente AdministratÍvo Especialista

Assistente Administrativo Principal

Assistente AdministrativoAssistente Administrativo
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2. Consideram-se, nomeadamente, abrangl-
das pelo número anterior as atividades que, ten-
do conteúdo idêntico ao das funçÕes públicas
concretamente exercidas pelo titular de orgão,
funeionáricl ou agente, sejam desenvolvidas de
{^FH^ á+^ ^,, L^h;l!ra! a lirirc-iUiliié UHi rtrdticrlrs (jU arci,JltUqt C Ulr lldlll dU lllÇD-

lno cÍrculo de destinatários.

ARTIGO 3.O

Conf lito cle interesses entre f ':nçÕes
públicas e atividades privadas

Os titulares de órgãos, funcionários e agentes
não podem prestar a terceiros, por si ou por in-
terposta pessoa, em regíme de trabalho autóno-
mo ou de trabalho subordinado, serviços no àm-
bito do estudo, preparação ou financiamento de
projetos, candidaturas e requerimentos que de-
vam ser submetidos à sua apreciaçáo ou deci-
são ou à de órgãos ou serviços colocados na sua
dependência ou sob sua direta influência.

ARTIGO 4.'
Dependência ou direta influência

Os titulares de órgãos, funcionários e agen-
tes não podem beneficiar, pessoal e indevida-
mente de actos ou tomar parte em contratos em
cujo processo de formação intervenham órgáos
ou serviços colocadbs na sua direta dependên-
cia ou sob sua direta influência.

ARTIGO 5.'
Dependência d ireta

Para eÍeitos do disposto nos artigos anterio-
res, consideram-se colocados na dependência
ou sob direta influência do titular de órgão, fun-
cionário ou agente os órgãos ou serviços que:

a) Estejam sujeitos ao
e supenntendência,

b) Exerçam poderes
subdelegados:

seu poder de direção

por ele delegados ou

c) Tenham sido por ele instituído, ou cujo ti-
tular tenha sido por ele nomeado para o fim
específico de intervir nos processos em
causa;

d) Sejam integrados, no todo ou em parte, por
pessoas por ele designadas à título não
definitivo;

e) Com ele colaborem, em situaçáo de parida-
de hierárquica, no âmbito do mesmo servi-

ço ou departamento.

ARTIGO 6""
lnteresses equiParados

Considera-se equiparado ao interesse dos ti-
tulares de orgãos, funcionários e agentes, nas

situações previstas nos artigos 3." e 4 o do pre-
sente diploma, o interesse

a) Do seu cônjuEe" dos ascendentes e des-
cendentes em qualquer grau e dos colate-
rais até aa 2"o Erau, bem como daquele que
com ele viva em comunhão ele mesa e de
ha b itação;

b) De socredade em cujo capital detenha, di-
reta ou inciireiamenie, por si mesma ou con-
juntamente com familiares referidos na
alÍnea anterior, uma parlicipação não iníe-
rior a 1Oola.

ARTIGO 7."
Autorização de acumulação

1. No âmbito da administração eentral com-
pete, salvo disposição legal em eontrária, aos
membros do Governo autorizar, precedendo
parecer fundamentado do dirigente máximo do
serviço em causa, o exercício, pelos Íuncioná-
rios e agentes, de atividades privadas em acu-
mulação com as respetivas funções públicas.

2. A competência referida no número ante-
rior exclusiva dos membros do Governo.

3. Compete aos dirigentes dos servlços veri-
ficar a existência de situações de acumulações
não autorizadas e Íiscalizar, em geral, o cumpri-
mento das obrigações impostas pelo presente
diploma.

4. O disposto nos números anteriores e apli-
cável à administração regional com as necessá
rias adaptaçÕes"

5. Constituifundamento para cessação da co-
missáo da comissão de serviço dos dirigentes
referidos no n"o 3:

a) A proposta de aulorização de acumulaçáo
de funções quando o respetivo requerimen-
to não se1a acompanhado de elementos
instrutórios adequados a demonstrar a ine-
xistência de incomPatibiiidade;

b) \ proposta de autorização de acumulação
tle funçóes públicas e privadas em face de
elementos instrutórios que demonstrem a
existência de uma incompatibilidade ma-
nifesta;

c) A omissão ou a negligência graves na fis-
calizaçáo de situaçóes ilegais de acumu-
lação.

ARTIGO 8.O

Requerimento
Do requerimento a apresenlar para acumu-

lação de funções públicas ou de: funções pÚbli-

cas e privadas, ainda que a título gratuito, deve
co n sta r:
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a) O local de exercicio da atividade a acu-

mular.

formaçÕes ou elemenÏos'
pno requerente, que se

apresentados Pelo Pro-
revelem faisos ou in-

b)

d)

O hoi"ár"io de trabalho a Praticar;

A retnuner açáo a auÍerir' se existit '

A indicação do carater autÓnomo ou subor-

ii""Ot io trabalho a prestar e a descriÇão

e omPletos.

3. As penas estabelecidas no presente artigo

estão sujeitas aos limites previstas no Estatuto

;;;;it,;;;r- dos Funcionàrios e Asentes da Ad-

ministraçáo Pública

4. A prática por pessoal dirigente-de atos pu-

nÍveis nos termos dos números anteriores cons-

ìiiui "'nor, 
fundamento cie cessaçâo c'a íespe-

tiva comissão de servlço
ARTIGO 12,"

Outras atividades

Tratando-se de atividade náo compreendidas

no artigo 2'", o disposto no presente diploma não

é aplicável à acumulação de íunções privadas

ãünoo iá antorizada no momento da sua en-

trada em vigor'
ARTIGO 13'O

Entrada em vigor

O presente diploma entra em vigor no dia se-

guinte ao da sua Publicação'

Aprovado em Conselho de Ministros' de 1 de

Agosto de 2012' -O Primeiro Ministro de Tran-

sição, Rui Duarte Barros'- O Ministro da Fun-

;;ï;i;u"a' oo tranalho e da Rerorma do Esta-

ão Mestre Carlos Vamain'

Promulgado em 10 de Outubro de 2012'

P u bliq ue-se '

O Presidente da República de Transiçáo' Ma-

nuet Serif" *n!:''

sucinta do seu conteúdo;

e) A fundamentaÇão da inexistência de con-

flito entre as funções a desempennar;

fl O compromlsso de cessaçáo imediata oa

atividade em acumulação no caso de ocor-

rência superveniente de conÍlito'

ARTIGO 9.O

Comunicação obrigatória

Os titulares de órgãos' funcionários e agen-

t", alu"n] comunicaão superior hierárquico an-

tes de tomadas as decisões ou praticados os

atos reÍeridos nos artigos 3,o e 4-'o do presente

diploma, a existència ãas situaçóes de conflito

de interesses que envolvam as pessoas ou en-

iioro". referidas no n"o 1 do artigo 6'""

ARTIGO 10.'
Atos anuláveis

São anuláveis, nos termos gerais'. os atos e

oscontratosemq'""tverifiquealgumadas
.nrãiuut 6s çsnrliìo de interesses previstas no

presente diPloma'
ARTIGO 11."

Sançoes Por incumPrimento

1. Aos titulares de orgáo' Íuncionários e agen-

tes que violarem o disposto no presente diplo-

ma são aplicáveis as seguintes penas discipli-

Rares.

a) De inatividade' quando exercerem allvl-

dades privaOas em inÍraçáo do disposto

no artigo 2'o ou quando' tratando,-se de ou*

tras atividades' o façam sem autorizaçeo''

b) De inatividade ou de suspensáo' j-ïf::
tivamente, quando prestarem a tercetros

os serviços o"t"'ito" no artigo 3'o' no âmbi-

to de proce"* qut devem ser apreciados

ou decididot-f"' eles proprios ou pelos

orgãos ou "g"lt"" 
reíeridos no artigo 5'o;

c) De suspensáo quando tomarem interesse

nos atos ou contratos a que se refere o ar-

Decreto-Lei n'o 11 12012

de 19 de Outubro

ESTATUTO DA APOSENTAçAO

Preâmbulo

Havendo a necessidade de se reestruturar'

dir;lpìi""; " 
ãpti*itãi os serviços de aposenta-

cão, na perspetlva-J" "" 
criar melhores condi-

iãË : ;;,:-;;;:, :: :Í,". 3 
""1: T: i:" Lï5,"ï Ëï:

funcionários e agr

blica, conscientes de que é no presente que se

constitui o futuro'

E, consideranoo que a a99nqo-f,: '- 
Esta-

tuto da aposentação'constitui um primeiro pas-

so para a instituciJÃalizaçao d9 Flndo de Pen-

sóes que, com gestáo racionalilSda possa per-

mitir e garantir " üJá" os servidores uma sob-

r"uìueo""i" decente e condigna'

O Governo, nos termos do disposto no n'o 1'

alÍnea d) da Const'iutçuo da República' decreta

o seguinte'

tigo 4.o;

d) De multa, quando não

cação Prevista no artigo

2. A pena prevista na alínea a) do "úT:::
anterior é iguatmenie apllcável qu":1o a autort-

,uiao tenh*a sido concedida com base em tn-

fizerem acomuni-
g.o,
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CAPiTULO I
REGIME GERAL

ARTIGO 1. 0

(Direito de inscrição)

1. São obriqatoriarne nte in scr ito s como 'Ou b s

cr itore s para efeitos de aposentacão :JS fun
cioná rios e age n te s do Estado be r'l CC'T o dos
institutos públicos nas modalidades de servI
ços personalizados do Estado e de fundos pu
blicos.

2. G dis pc sto no numero anterior não aplicá
vel aos que e xer çarn as suas funções em regi
me de simples o re s tac ào de se rvic o

.~.RTJGC :=
(Modo de inscrição)

1 A inscrição no Serviço de Apo s ent ac ác E

Pensões (SAP). efetua-se mediante boletim em
duollcado de modelo aprovado por Despacho
-::cniuflTO aos rne mbro s do Governo responsa
Je,s pela .~dminlstração Pública e pelas Firian
cas que o re s oe trvo serviço oreencherá e envia
ra ao S.A.P icqo o ue o mte re s.sac o entre em exer
cicio de funções.

2. Se o subscritor p a s sa ~. ex e rce r funções
?m outro organismo ou ser'J cc~e:' n te r ro mp e r
a nscrição, este enviará desce ")go 30 s':'.r.J em
duplicado boletim co mp le rne ntar oe rr-o o e io cfl
';Ialmente aprovado contendo os o a c cs 'ei3
:i"os à nova situacão.

ARTiGO 3°
(Idade máxima)

~. idade máxima para inscrição no S,A.P será a
,ie corre soo nua à possibiiidaae de o sut.sc.to

,':?<aze: .:; mínimo de qurnz e anos de serv.çc ate
atingi,' ':J limite de idade fixado por lei para o e xe r
;:C'C de re s pe trvo cargo.

ARTIGO 4°
(Quota para aposentação)

1. O subscritor contribuirá para o SAP, em ca
~,2 'jlês, com a quota de 6 por cento do total da re
i'meração que competir ao cargo exercido, em
"u r.cáo do tempo de serviço prestado nesse mês.

2. Havendo acumulação de cargos a quota
sc o re a remuneração referida no n ~ será d evi
o a em relação a:

a Ao cargo que competir a remuneração mais
elevada ou, se as remunerações forem de
igual montante, ao que houver determinado
primeiramente a inscrição no SAP;

b) A todos os cargos acumulados, quando a
lei permite a aposentação com base neles,
simultaneamente, ou quando se trate de tem
po não sobreposto;

31

ARTIGO 5°
(Incidência da quota)

1. Para efeitos do presente diploma e salvo
disposição especial em contrário consideram-se

remunerações os ordenados, salários, gratifica
cões e rnotum e ní o s e outras 'etr:Duições. certas

ou ac.ce ntais fixas ou variáveis. correspondentes
ao ';argo ou cargos exercidos e não isentas de

uma nos termos do n." 2.

2. Estão isentos de quota os abonos prove
nientes de participações em multas, senhas ne
presença, p r é mio s por sugestões trabalhe ex
tracrainário Simples inerências'? o utro s ó,-:á

legas bem como todos os de mais que po r "01";3

JO presente diploma ou de lei especial '120 cas
sam gualmente influir. em qualquer medida 'la

ê 23C-:' C1e aoo sentac áo

"\:3c r- :' S~! t u p 111 r e rnu ne ração o a bano de
rarn lia -33 ê:ijucL?~-Je custo -;s abono s o c <ub
s ídio s de re src e nc 3Je 'rai'Cr~orte deJ,agens
de despesas oe representa .: ~ ::- ...,~(OS 88 a·
tureza srrnuar .

ARTIGO 6.
I Desconto da quota)

1. C se rv.c o que processa as .emunerecõ e s

sujeitas a quota procederá ao desconto desta
'las folhas o u recibos de pagamentos e preen
crier ão ern dup licado relação o.s cr irrun ativa dos
re sco nto s feitos. em rnpre s so de modelo apro-
300 ofrcialrne nte.

,c" JirecclO (3eral do Tesouro orornoverá du-
3>',F-J ,~ss imediato a entrega ao SAP da irn

c;r:ar:c a totainc s ue sco nto s a que se refere
e ste ar· 9 2íL:ji..-iantG r~ão for Instituído o Fundo
'~ie Pensces

(Cadastro do subscritor)

G SAP manterá atuauz auo o cadastro de ca

da s 'Jscritor. dele fazendo constar as situações

[une nais do interessado, a sua posição relati

vamerite ao pagamento de quotas e o grau de

desvalorização por acidentes de serviço ou fa

tos equiparados.

CAPíTULO II
TEMPO DE SERViÇO E FORMAS

DE APOSENTAÇÃO

ARTIGO 8.0

\Tempo de subscritor)

1. E Contado oficiosamente para a aposen
tação todo o tempo de serviço prestado por subs

critor da SA.P. em qualquer situação a que cor
responda direito de inscrição.
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2. Consideram-se como prestado pelo subs
critor no seu quadro de origem o serviço desem
penhado em regime de comissão de serviço ou
requisição previstos na lei, bem como o presta
do nos quadros de organismos internacionais
nos termos de lei especial.

ARTIGO 9. 0

(Processo de contagem)

A contagem de tempo de serviço para efeitos
de inscrição ou de aposentação pode ser reque
rida pelo interessado:

a) Em processo de contagem prévia, até ser
instaurado o processo de aposentação;

b) No processo de aposentação, até neste
ser proferida a resolução final do processo
de aposentação.

ARTIGO 10. 0

(Formas de aposentação)

A aposentação pode ser extraordinária, ou
obrigatória.

ARTIGO 11. 0

(Aposentação extraordinária)

1. A aposentação extraordinária verifica-se,
independentemente da idade do funcionário e
dos anos de serviço, precedente exame médico,
em qualquerdos casos seguintes:

a) Incapacidade permanente e absoluta do fun
cionário para o exercício das suas funções
em virtude de acidente de serviço ou de
doença contraída neste e por motivo do
seu desempenho;

b) Igual incapacidade em virtude de acidente
ou doença resultante da prática de ato hu
manitário ou de dedicação á causa públi
ca;

c) Simples desvalorização permanente e par
cial na capacidade geral de ganho, devida
aos acidentes ou doenças referidos nas alí
neas anteriores.

ARTIGO 12. 0

(Aposentação obrigatória)

A aposentação obrigatória será promovida
pelo serviço quando o funcionário atingir o limite
de idade de 60 anos.

ARTIGO 13. 0

(Regimes de aposentação)

1. O regime da aposentação fixa-se com base
na situação existente à data em que:

a) Se profira despacho a reconhecer o direito
a aposentação em que seja declarada a in
capacidade;

b) O interessado atinja o limite de idade;

c) Se profira decisão que imponha a aposen
tação compulsiva.

ARTIGO 14. 0

(Cargo pelo qual se verifica a aposentação)

1. O funcionário aposentado pelo último car
go em que esteja inscrito no Serviço de Aposen
tação e Pensões.

2. Se função exercida pelo subscritor, fora do
quadro ou da categoria a que pertence não cor
responde, esta efetivar-se-à pelo cargo de ori
gem.

ARTIGO 15. 0

(Concorrência de cargos)

O funcionário com direito de aposentação
por mais de um cargo deverá escolher aquele
que pretende ser aposentado.

CAPíTULO III
PENSÃO DE APOSENTAÇÃO

ARTIGO 16. 0

(Direito à pensão)

1. A eliminação da qualidade de subscritor
não extingue o direito de requerer a aposenta
ção, pelos anos descontados.

2. Pela aposentação o interessado adquire o
direito a uma pensão vitalícia fixada pela SAP, a
ser determinado em função da remuneração men
sal, ou se for caso disso, do grau de incapacida
de.

ARTIGO 17. 0

(Prova do tempo de serviço)

O tempo de serviço para efeitos de aposen
tação prova-se por meio de certidões ou infor
mações autênticas da efetivação do serviço
emitidas pelas entidades competentes.

ARTIGO 18. 0

(Cálculo da pensão)

1. A pensão por aposentação voluntária ou
obrigatória é proporcional ao número de anos de
serviço contados e calculados pela seguinte
fórmula:

P =Vx
36

2. Sendo X igual ao número de anos de servi
ço até ao limite de 36 e V igual ao vencimento ou
salário base.

3. A pensão será calculada em função da re
muneração-base da última categoria do funcio
nário se tiver servido nela pelo menos durante
2 anos.
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4. Quando o funcionário não tiver dois anos
completos no último cargo, a remuneração-base
a considerar para o cálculo da pensão, será a
média dos salários ou das remunerações base
dos últimos dois anos.

5. Nos últimos dois anos de exercício do últi
mo cargo será compreendido o tempo de servi
ço prestado interinamente por nomeação, por
força de substituição imposta por lei ou por outra
forma de provimento legal se o funcionário ou
agente vier posteriormente a obter a nomeação
definitiva para o mesmo cargo, nas condições
legais.

ARTIGO 19°
(Atualização de pensões)

A atualização das pensões, em consequên
cia da elevação geral dos vencimentos do fun
cionário Público dependerá de resolução do Con
selho de Ministros, sob proposta do Ministro das
Finanças.

ARTIGO 20. 0

(Pagamento da pensão)

1. O pagamento da pensão é devido pela SAP
a partir da data em que o subscritor passa situa
ção de aposentado.

2. A pensão é paga mensalmente, mediante
prova periódica de vida.

3. Se o aposentado estiver impossibilitado de
modo permanente ou duradouro poderá a admi
nistração da SAP autorizar que a pensão seja
paga ao cônjuge, parente ou familiar ou pessoa
a designar idónea que superintenda na presta
ção de alimentos e de assistência ao mesmo
aposentado.

4. A administração da SAP poderá mandar
examinar por médicos do Serviço de saúde a
situação do aposentado.

ARTIGO 21. 0

(Extinção da aposentação)

1. A situação da aposentação extingue-se
nos casos de:

a) Demissão ou sanção equivalente;

b) Renúncia ao direito à pensão;

c) Prescrição do mesmo direito;

d) Falecimento.

2. Os serviços a que o aposentado se encon
tra adstrito deverão enviar ao SAP os requeri
mentos de renúncia e comunicar-lhe imediata
mente os factos extintivos da aposentação de
que te-nham conhecimento.

3. Os factos previstos nas alíneas b) e c) pro
duzirão os mesmos efeitos da exoneração;
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4. Os conservadores do registo civil comu
nicarão ao SAP, nos termos do Código do Re
gisto Civil, o falecimento dos indivíduos acerca
dos quais conste que se encontravam na situa
ção de aposentado.

ARTIGO 22. 0

(Exame médico)

1. O funcionário será submetido a exame da
junta médica do SAP sempre que preenchidos
os demais requisitos da aposentação, depen
dendo esta ainda de verificação da incapacida
de ou do grau de desvalorização e da sua cone
xão com o acidente de serviço ou facto equi
parado.

2. A incapacidade será verificada por servi
ço médico diferente do referido no número ante
rior, nos casos e termos previstos em lei espe
cial.

3. As juntas médicas serão compostas por
dois médicos da SAP e presidida por um admi
nistrador ou Delegado de Saúde.

ARTIGO 23. 0

(Publicação da aposentação)

Concedida a aposentação e fixada a pensão
definitiva. inscrever-se-á o interessado na lista
dos aposentados que será publicada no Boletim
Oficial.

ARTIGO 24. 0

(Recursos)

1. De quaisquer resoluções da administração
do SAP, ainda que preparatórios, haverá recur
so para o Ministro das Finanças.

2. Das deciSões definitivas e executórias do
Ministro das Finanças haverá recurso conten
cioso, nos termos gerais.

ARTIGO 25. 0

(Processo de consulta)

')S processos de reforma podem ser consul
tac os por advogado com procuração do interes
sac. o, durante os prazos de reclamação ou de re
curso.

ARTIGO 26. 0

(Legislação revogada)

Fica revogada toda a legislação sobre apo
sentação expressa no Estatuto dos Funcioná
rios e Agentes da Administração Pública.

ARTIGO 27. 0

(Entrada em vigor)

O presente diploma entra em vigor à data
posterior a da entrada em vigor do Orçamento
Geral do Estado de 2013.
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Aprovado em Conselho de Ministros. de 5 de
Setembro de 2012. - O Primeiro Ministro de
Transição, RUI Duarte Barros. - O Ministro das
Finanças Dr. Abubacar Demba Dahaba - O
Ministro da Função Pública, Trabalho e oa Re
forma do Estado, Mestre Carlos Vamaín.

Promulgado em 10 de Outubro de 2012.

Publique-se.

O Presidente da República de Transição, Ma

nuel Serífo Nhamadjo.

IMPRENSA NACIONAL DA GUINf-BISSA
Avenida do Brasil - .ui,san
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