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CONSELHO DE MINISTROS

Decreto n." 512018

de 26 de Fevereiro

Havendo necessidade de regulamentar a Lei n." 1012017,

de I de Agosto, que aprova a Estatuto Geral dos Funcionarios

e Agentes do Estado, ao abrigo da alineaj) do n." 1 do artigo 204,

da Constituicao da Republica. a Conselho de Ministros decreta:

Artigo I. :E aprovado a Regulamento do Estatuto Geral

dos Funcionarios e Agentes do Estado, abreviadamente designado

par REGFAE. em anexo, fazendo parte integrante do presente

Decreta.

Art. 2. :E revogado a Decreto n." 62/2009, de 8 de Setembro,

e demais normas que contrarie 0 presente Decreta.

Art. 3. 0 presente Decreto entra em vigor na data da sua

publicacao.

Aprovado pelo Conselho de Ministros, aos 30 de Janeiro

de 2018.

Publique-se.

o Prirneiro-Ministro, Carlos Agostinho do Rosario.

Regulamento do Estatuto Geral
dos Funcionarlos e Agentes do Estado

CAPiTULO I

Disposicoes gerais

ARTIGO 1

(Objecto)

o presente Decreto tern por objecto regulamentar a Lei
n." 1012017. de I de Agosto, que aprova 0 Estatuto Geral
dos Funcionarios e Agentes do Estado.

ARTIGO 2

(Regime subsldtartc)

o presente REGFAE aplica-se subsidiariamente, com as
necessaries adaptacoes, ao funcionario e agente do Estado sujeitos
a estatuto especffico.

CAPiTULO II

Constituiy3o da relay30 de trabalho no Estado
'ARTIGO 3

(Constltul~ao da relaeao de trabalho)

A constituicao da relacao de trabalho entre 0 Estado e 0 cidadao
referida no Estatuto Geral dos Funcionarios e Agentes do Estado
e antecedida de abertura de concurso. salvo os casos em que
a lei 0 dispensa.

ARTIGO 4

(Regulamento de concurso)

o Regulamento de concurso para as carreiras de regime geral
e especial e objecto de regularnentacao especffica.

ARTlGO 5

(Instru~lio do pedido de acmtssao)

1. No acto da candidatura aos concursos de ingresso sao
dispensados os seguintes documentos:

a) Certidao de registo criminal;
b) Certidiio de aptidao fisica e mental para 0 exercicio da

actividade;
c) Comprovativo de inscricao ou cumprimento do Service

Militar:
d) Duas fotografias do tipo passe;
e) Fotocop ia da De c l ar a c ao do Nurne ro Uni co

de Identificacao Tributaria (NUIT).

2. Os documentos referidos no n." 1 do presente artigo sac
solicitados aos candidatos aprovados no concurso para efeitos
de instrucao do processo do seu provimento.
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3. A falta de entrega de documentos, a entrega de documentos
fora do prazo, a entrega de documentos falsos, a entrega de
documentos incompletos, implica a reprovacao do candidate.

4.0 prazo para a entrega dos documentos referidos no mirnero
1 do presente artigo e de 30 dias a con tar da data da publicacao
dos resultados.

5. E proibida a realizacao de testes de HlY/SIDA aos
candidatos a vaga na funcao publica sem 0 seu consentimento.

6. 0 disposto no presente artigo aplica-se igualmente aos
concursos de contratacao.

ARTIGO 6

(Contratos)

l. A Presidencia da Republica pode celebrar contratos, com
dispensa de concurso por um perfodo ate cinco anos, podendo
ser renovados por igual perfodo uma unica vez para lugares de
assessoria e apoio geral previstos no respectivo quadro de pessoal.

2. A Assembleia da Republica e 0 Gabinete do Primeiro
Ministro podern celebrar contratos com dispensa de concurso,
por um periodo ate cinco anos podendo ser renovados por
igual perfodo uma unica vez para 0 pessoal da area de apoio
nas residencias oficiais e protocol ares previstos nos respectivos
quadros de pessoal.

3. Para as carreiras de professores e profissionais de satide
podem ser celebrados contratos, antecedidos de abertura de
concurso publico, por um periodo ate cinco an os podendo
ser renovados por igual perfodo uma unica vez previstos nos
respectivos quadro de pessoal.

4. Os contratos celebrados a luz do presente artigo nao
conferem aos agentes a qualidade de funcionarios do Estado.

5.0 contrato e celebrado por escrito e deve constar 0 seguinte:
a) Nome do dirigente com competencia para contratar

e do agente do Estado:
b) Actividade a realizar, a rernuneracao, a duracao, os

deveres e direitos do agente do Estado;
c) Data e as assinaturas do dirigente com cornpetencia para

contratar e do agente do Estado;
d) Outros elementos julgados pertinentes.,

ARTIGO 7

(Cornpetencla)

1. Sao competentes para celebrar contratos os dirigentes
com cornpetencia para nom ear e outros indicados em legislacao
especffica.

2. Sao igualmente competentes as entidades as quais forem
delegadas cornpetencias para celebrar contratos.

ARTIGO 8

(Tomada de posse)

l. A notificacao do funcicnario, para tomada de posse, e feita
atraves de chamada telefonica, por edital a ser publicado nojornal
de maior circulacao, na vitrina da instituicao, na pagina de internet
da instituicao ou na radio.

2. 0 prazo para tomada de posse, pode ser prorrogado a pedido
do visado ate 0 maximo de 30 dias.

3. 0 pedido de prorrcgacao do prazo para tomada de posse, e
submetido J 0 dias antes do termo do prazo de 30 dias estabelecido
no Estatuto Geral dos Funcionarios e Agentes do Estado.

4. Os funcioriar ios que gozam do regime de urgente
conveniencia de service podem tomar posse, e entrar em exercicio
e receber vencimentos antes do visto do Tribunal Administrativo.

5. Havendo necessidade imperiosa de assegurar os services
publicos, a funcionario ou agente do Estado pode tomar

posse e exercer as suas actividades. apos 0 visto do Trihunal
Administrative competente do documento de provimento, sern
prejufzo de pnsteriorrnente vier a ser submetido a publicacao
no Boletiin da Republica.

ARTIGO 9

(Inlelo de aetividades e eompromlsso de honra)

1. 0 inicio de actividades contu-se a partir da posse, salvo
quando for expressarnente detcrminado em memento anterior.

2. No acto d a posse. deve ser lido 0 respective auto
eo empossado deve prestar compromisso de honra.

3.0 compromisso de honra obedece a seguinte formula:
a) Para as entidades nomeadas pelo Presidente da Republica:

"Ell, (nome) juro, porminlta lionra, servirfielmente
o Estado e a patria mocatubicana e dedicar
todas as mil/has energies ao service do povo
inocanibicano 110 exercicio das [unciies que me
siio confiadas pe/o Preside/Ire da Republica".

b) Para os restantes funcionarios:
., Ell, (nome) juro, pOI'minha lionra, setvir fielmente

o Estado e a patria tuocambicana e dedicar
todas as minlias energias ao service do povo
ntocanibicano no. exercicio das juncoes e tarefas
que me siio conferidas por lei".

4. Cabe ao dirigente com cornpetencia para nomear ou a quem
este designer, conferir posse e enunciar os principais direitos
e deveres do ernpossado.

5. 0 auto de posse deve constar de livro proprio com termo
de abertura e encerramento e as folhas devem ser numeradas
e rubricadas.

6.0 auto de posse e assinado pelo dirigente que preside 0 acto,
pclo cmpossado e pelo funcionario do Estado que 0 elaborou.

7. Ap6s a tomada de posse 0 funcioriario ou agente do Estado
assina 0 termo de infcio de actividades.

ARTIGO 10

(Urgente convenlencta de service}

I. Excepcionalmente, a eficacia dos actos e contratos sujeitos
a fiscalizacao previa da jurisdicao administrativa pode reportar-
se a data anterior ao visto, desde que declarada par escrito
pelo membro do Governo ou entidade competente a urgente
conveniencia de service e diga respeito a:

a) Norneacao de magistrados judiciais e do Ministerio
Publico, secretaries permanentes dos ministerios,
directores nacionais, secretar ios permanentes
provinciais, administradores distritais, secretaries
permanentes distritais, chefes de posto administrativo
das autoridades civis, do pessoal tecnico-profissional
de saude de nivel basico, medic e superior, professores
de qualquer nfvel ou categoria, pesscal tecnico
profissional agrario de nfvel basico, medic e superior,
recebedores, tesoureiros, oficiais de justica e assistentes
de oficiais de justica , pessoai afecto aos services
prisionais, ao censo populacional e ao service de
eleicoes;

b) Norneacao para 0 exercfcio de funcoes em regime
especial de actividades, nomeadamente, comissao
de service, destacamento, substituicao e acurnulacao
de funcoes;

c) Contratos que prorrogam outros anteriores permitidos por
.lei desde que as condicoes sejam as mesmas;

d) Contratos de qualquer natureza decorrentes de caso
fortuito ou forca maior.
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2, Os funcionarios e agentes do Estado referidos no mimero
anterior podem tomar posse, entrar em exerclcio e receber
vencimentos, antes do visto e publicacao no Boletim da Republica.

3. Os processos em que tenha sido declar ada a urgente
conveniencia de service sao enviados ao Tribunal Administrativo
competente nos 30 dias suhsequentes a data do despacho de
autorizncao. sob pen a de cessacao dos respectivos efeitos, salvo
motivos ponderosos que 0 mesmo Tribunal avalia.

ARTIGO 11

(Norneacao definitiva)

1. A conversao da norneacao provisoria em definitiva, produz
efeitos a partir da data em que 0 funcionario cornpleta dois anos
de exercicio de suas actividades,

2, 0 dirigente competente ex ara despacho de norneacao
definitiva no prazo de 15 dias. contados a partir da data da
conversao da norneacao provisoria em definitiva, e submete ao
Tribunal Administrativo competente, para efeitos de anotacao.

3, 0 despacho de norneacao definitiva e enviado a Imprensa
Nacional, nos 30 dias subsequentes a sua recepcao do tribunal
administrativo cornpetente, para efeitos de publicacao. .

4, A nao observancia dos prazos estabelecidos nos n.?' 2
e 3 do presente artigo e passivel de procedirnqnto disciplinar
ao funcionario ou agente do Estado a quem couber a respectiva
responsabi Iidade.

ARTIGO 12

(Impedimentos a norneacao deflnitiva)

I, A ccnversao automatic a da norneacao provis6ria em
definitiva nao tern lugar quando haja manifestacao em contrario
de uma das partes ao longo do periodo da nomeacao provisoria.

2, A manifestacao em contrario deve constar de documento
escrito e devidamente fundarnentado.

3, Constitui impedimento para a nomeacao definitiva a
obtencao, na avaliacao de desempenho, de classificacao inferior
a "Bani",

4, Nos casos referidos no numero anterior 0 funcionario e
dispensado, sem processo disciplinar, em qualquer altura do
provimento provisorio, sem direiio a indemnizacao.

CAPITULO III

Cuadro de Pessoal

ARTIGO 13

(conteucc)

1,0 quadro de pessoal e urn instrumento de planificacao e
controlo dos recursos humanos que indica 0 numero de unidades
por funcoes de direccao, chefia e confianca, e por carreiras ou
categorias profissionais necessarias para a prossecucao das
atribuicoes dos orgaos e instituicoes da Adrninistracao Publica.

2, 0 quadro de pessoal iden.tifica as carreiras e funcoes
adequadas a prossecucao dos objecti vos de cada sector ou service.

3, A dotacao de efectivos do quadro de pessoal referido no
nurnero anterior e fixada por carreira e por funcao em comissao
de service.

4, Nas carreiras de regime especial diferenciado, 0 quadro de
pessoal referido no nurnero anterior indica 0 ruimero de lugares
correspondentes a cada uma das categorias das referidas carreiras.

5, A dotacao do quadro de pessoal referido nos nurneros
precedentes contempla a execucao dos mecanisrnos de prornocao,
progressao e mudanca de carreira profissional,

l')I,Lle '~~L.S(

ARTIGO 14

(Tipo de quadros)

J, A nivel dos orgaos centrais do Estado funciona 0 quadro
de pessoal central, que integra as carreiras de regime geral,
especfficas e especial e as funcoes de direccao, chefia e confianca
de nivel central. -

2, 0 quadro de pessoal provincial abrange as carreiras do
regime geral, espectficas e especial e as funcoes de direccao,
chefia e confianca de nivel provincial,

3,0 quadro de pessoal distrital abrange as carreiras de regime
geral, especfficas, e especial e as funcoes de direccao, chefia
e confianca de nivel distrital.

4. 0 quadro de pessoal das instituicoes de adrninistracao
indirecta do Estado abrange as carreiras de regime geral,
especfficas, especiais e as funcoes de direccao, chefia e confianca.

5, 0 quadro de pessoal das autarquias locais abrange as
carreiras de regime geral, especfficas, especiais e as funcoes
de direccao, chefia e confianca.

ARTIGO 15

(Aprova~ao dos quadros de pessoal)

1. A aprovacao e a alteracao dos quadros de pessoal central sac
feitas nos termos legal mente estabelecido ouvido 0 Orgao Director
Central do Sistema Nacional de Gestae de Recursos Humanos.

2, Os quadros de pessoal dos orgaos centrais do aparelho
do Estado sao aprovados pelo orgao competente nos termos da
legislacao aplicavel.

3, Compete ao Ministro que superintende a area da funcao
publica, aprovar os quadros de pessoal dos orgaos locais do
Estado, sob proposta do Governador Provincial ou Adrninistrador
Distrital conforme 0 tipo de quadro, ouvido 0 Ministro que
superintende a area das financas,

ARTIGO 16

(Metodologia para elaboracao dos quadros de pessoal)

A metodologia para elaboracao dos quadros de pessoa\ e
aprovada nos term os legal mente estabelecidos sob proposta
do Orgao Director Central do Sistema Naciorial de Gestae
de Recursos Humanos.

ARTIGO 17

(Gestao de recursos humanos)

Compete, respectivamente, aos dirigentes dos orgaos centrais,
provinciais e distritais, secretaries permanentes de rninisterios,
secretaries perrnancntes provinciais e distritais a gestae dos
quadros de pessoal central. provincial e distrital.

CAPfTULO IV

Regimes especiais de actividade
ARTIGO 18

(Medalidade)

1. 0 funcionario do Estado com norneacao definitiva pode
exercer temporariamente Juncoes em regime especial de
actividade, designadamente:

a) Destacamento;
b) Comissao de service;
c) Substituicao;
d) Acumulacao de funcces.
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2. Findas as situacoes de regime especial referidas no n." 1
do presente artigo, 0 funcionario do Estado deve proceder
a passagem de pastas, restituicao da habitacao, material,
equipamento e meios da instituicao no prazo de 30 dias.

ARTIGO 19

(Destacamento)

I. 0 destacamento consiste em regra, na designacdo do
funcionario por iniciativa de service e no interesse do Esrado,
para exercer actividade ou funcao fora do quadro de pessoal
da Adrninistracao Publica.

2. 0 destacarnento e decidido pOI' despacho do dirigente
competente para nomear.

3. 0 despacho do dirigente referido no nurnero anterior, depois
de ter side visado pelo Tribunal Administrativo cornpetente, e
bastante para a tornada de posse do funcionario destacado, sem
prejuizo da publicacao no Boletim da Republica.

4. 0 regime do destacamento tem dur acao de 3 anos
prorrogaveis uma unica vez por igual perfodo, sern prejufzo da
duracao do mandate, devendo ser sernpre no interesse e iniciativa
da Adrninistracao Publica

5. Em caso de prorrog acao do destacamento e aberta
a respectiva vaga no quadro de pessoal.

ARTIGO 20

(Comissao de service)

I. A comissao de service consiste na norneacao do funcionario
para exercer cargo de direccao, chefia ou de confianca na
instituicao que esta vinculado.

2. 0 exercfcio de funcoes em comissao de service fora da
instituicao a que 0 funcionario esta vinculado, s6 pode ocorrer
por via de destacamento.

3. 0 destacamento para 0 exercfcio de funcoes em comissao
de service dentro do quadro de pessoal da Adrninistracao Publica
implica provimento e posse no lugar do quadro de pessoal
conservando 0 funcionario a sua carreira ou catego-ia no quadro
de origem, sendo pago pelo organismo onde exerce funcoes,

4. Finda a comissao de service nos term os referidos no artigo
anterior, 0 funcionario destacado regressa a sua anterior condicao
na sua instituicao de origem.

ARTIGO 21

(Substituicao)

I. A substituicao consiste na norneacao de urn funcionario
para exercicio de funcoes de direccao, chefia ou de confianca,
por ausencia ou impedimento ternporario do titular, por perfodo
nao superior a 365 dias.

2. A designacao para substituicao recai prioritariamente no
substituto legal.

3.0 funcionario s6 pode substituir 0 titular duma funcao desde
que reuna os requisites exigidos pelo qualificador profissional
dessa funcao ou exerca funcao imediatamente inferior.

4. Excepcionalrnente, nao existindo no service funcionario
que satisfaz os requisitos referidos nos mirneros anteriores, pode
a designacao recair em funcicnario de outro quadro de pessoal do
aparelho do Estado, a decidir discricionariamente pelo dirigente
com cornpetencia para nomear ou seu delegado expressarnente
autorizado.

5. Findo 0 perfodo de substituicao 0 dirigente competente faz
cessar 0 funcionario substituto e nomea urn novo titular em regime
de comissao de service.
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ARTIGO 22

(Acumulacao de funyoes)

A acumulaciio de funcoes consiste no exercicio sirnultaneo,
pelo mesmo-funcionario de dois cargos de direccao, chefia ou de
confiaca, identicos ou do mesmo grupo salarial, por ausencia ou
nao provirnento do titular de urn deles, por perfodo nao superior
a 180 dias findo 0 quai cessa e e norneado 0 titular em regime de
comissao de service.

ARTIGO 23

(Efeitos do regime especial de actividade)

1. Durante 0 exercfcio de funcoes, em regime especial de
actividade, 0 funcionario e autorizado a candidatar-se a concursos
de prornocao e de rnudanca de carreira profissional, beneficiar
de progressao e frequentar estagios de aperfeiccarnento no seu
quadro de origem e correspondentes a sua categoria ou classe.

2. Findas as situacoes que determinaram 0 regime especial de
acti vidade 0 funcionario regressa ao respecti vo quadro de origem,
e a situacao anterior, retomando 0 vencimento e regalias inerentes
a categoria de que e titular.

ARTIGO 24

(Norneacao interina)

1. 0 funcionario do Estado nomeado 'interinamente recebe
o vencimento correspondente a classe/categoria e escalao do
funcionario cuja vaga ocupa.

2.0 tempo de service prestado interinamente conta para todos
os efeitos legais.

3. 0 tempo prestado em regime de interinidade por periodo
igual ou superior a urn ana conta como tempo prestado na
carreira, reduzindo para urn ano 0 tempo de perrnanencia na classe
de Estagiario.

4. Na norneacao interina nao ha lugar a prornocao ou
progressao na classe/categoria e escalao em que 0 funcionario
est a nomeado interinamente.

5. Quando, em virtude da promocao e progressao no lugar de
origem, 0 funcionario ficar integrado em escalao com vencimento
superior ao que the e de vido como interino, passa a ser remunerado
pelo indice correspondente ao escalao do lugar de origem.

6. A norneacao interina nao implica posse mas deve ser lavrado
o termo de infcio de funcoes.

CAPITULO V

Rernuneracao do funclonarlo e agente do Estado
ARTIGO 25

(Remuneracao)

1. A remuneracao do funcionario e constitufda pelo vencimento
e suplementos.

2. 0 vencimento constitui a retribuicao ao funcionario
ou agente do Estado, de acordo com a sua carreira, categoria
ou funcao, como contrapartida pelo trabalho prestado ao Estado
e consiste numa determinada quanti a em dinheiro paga em periodo
e local certos.

3. Todo 0 funcionario e agente do Estado em regime identico
de prestacao de service tern direito a receber vencimento igual
por trabalho igual.

ARTIGO 26

(Rernuneracao por substltulcao)

1. 0 desempenho de uma fun"ao por substituicao confere 0
direito a perceber 0 vencimento da ocupacao substituida sempre
que se trate de perfodo igual ou superior a 30 dias consecutivos.

19 i ~,18 24'::
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2. a funcionario substituto tem direito ao abono da totalidade
. do vencirnento da funcao incluindo os subsidios inerentes

a funcao.

ARTIGO 27

(Rernuneracao por trabalho extraordimirlo)

J. A rernuneracao de horas extraordinarias nao deve ultrapassar
um terce do seu vencimento base mensa!.

2. Para efeitos de pagamento de horas extras, 0 service
requisitante deve:

a) Propor ao dirigente com cornpetencia para autorizar,
indicando a necessidade do service. os nomes dos
funcionarios ou agentes do Estado que vao efectuar as
horas extras e as respecti vas carreiras e/ou categorias;

b) Controlar 0 trabalho por eles executado e as respectivas
horas e, mensalrnente, elaborar um mapa de horas
extras que e remetido ao processador de salaries.

ARTIGO 28

(Regime excepcional)

1. A atribuicao do vencimento em regime excepcional e feita
por despacho do Ministro que superintende a area da funcao
Publica, mediante pedido formulado pelo funciogario do Estado
interessado.

2. a pedido referido no numero anterior e dirigido ao
Ministro que superintende a area da funcao publica, devendo ser
acompanhado de seguintes documentos:

a) Pro posta do dirigente do orgao central ou local' com
cornpetenc ia para nornear da instituicao onde
o funcionario do Estado esta afecto;

b) Fotoc6pia de bilhete de identidade do funcionario
do Estado;

c) Fotoc6pia da De c lar ac ao do Numero Urii co
de Identificacao Tributaria (NUIT);

d) Fotocopia de despachos de norneacao e cessacao,
de funcces exercidas em comissao de service,
visados e anotados respectivarnente, pelo Tribunal
Administrativo competente;

e) Fotoc6pia de fichas de avaliacao de desempenho dos
ultimos dois anos de exercicio da funcao nao inferior
a "Bom";

j) Declaracao de cabimento orcamental, emitida pela
entidade que superintende a area das finances.

3. Em caso do funcionario encontrar-se em exercfcio de
funcoes em comissao de service, deve-se fazer rnencao desse
facto, na proposta referida na alfnea a) do n," 2 do presente artigo.

4. 0 pedido referido no n." 2 do presente artigo e remetido
a entidade que superintende a area das financas para efeitos de
ernissao de parecer sobre 0 cabimento orcamental,

5. No caso de confirrnacao da existencia de cabimento
orcamental, a proposta e remetida ao Ministro que superintende a
area da funcao publica acompanhada da declaracao de cabimento
orcamental,

6. A declaracao de cabimento orcamental e dispensada nos
casos em que 0 funcionario se encontre em exercfcio da funr;ao
na qual pretende fixar 0 vencimento excepcional

7. a despacho de atribuicao de vencimento excepcional e
pubIicado em Boletim da Republica.

8. a funcionario a quem for atribufdo 0 vencimento
excepcional nos termos do Estatuto Geral dos Funcionarios
e Agentes do Estado, pode voltar a requerer uma nova fixar;ao,
em consequencia de exercfcio de nova funr;ao, desde que esta
impIique a incremento salaria!.

ARTIGO 29

(lnterrupeao ao pagamento do vencimento excepclonal)

a funcionano que, tendo fixado 0 vencimento excepcional, vier
a se beneficiar de mudanca de carreira que implique 0 incremento
salarial superior ao vencimento fixado, passa auferir 0 vencimento
na carreira ou categoria.

ARTIGO 30

(Gratlfica9ao de chefla)

1. Quando se verificar que 0 vencimento da funr;ao e igual
ou inferior ao vencimento auferido pelo funcionario design ado
para <2 seu exercicio, e abonada uma gratificacao de chefia
correspondente a 25% do vencimento base que 0 funciondrio
aufere.

2. a funcionario que tiver auferido a gratificacao de chefia,
por perfodo mfnimo de 10 anos, seguidos ou interpolados, pode
adquirir 0 direito 11mesma.

3. A fixacao de gratificacao de chefia obedece os procedimentos
referidos no artigo 28 do presente regularnento, com as necessaries
adaptacoes,

CAPITuLo VI

Forma~o

ARTIGO 31

(Objectives)

A formacao destina-se a capacitar os funcionarios e agentes do
Estado para melhorar 0 desernpenho de suas actividades no sector.

ARTIOO 32

(Bases de fonna~o)

Na formacao dos funcionarios e agente do Estado torna-se por
base 0 seu nlvel escolar e a qualificacao tecnico ou profissional.

ARTIGO 33

(Pianos de desenvolvlmento dos recursos humanos)

1. Os sectores devem possuir pIanos de desenvolvimento de
recursos humanos a curto, medio e.longo prazos, tendo em conta
as suas necessidades.

2.0 Sistema de Formacao em Adrninistracao Publica concebe
e implementa principios, objectives, programas, mecanismos e
instrumentos que assegurem 0 desenvolvimento continuo dos
funcionarios e agentes do Estado , conferrne os casos.

ARTIGO 34

(Acompanhamento na formavio)

A formacao dos funcionarios e agentes do Estado e da
responsabiJidade do respectivo dirigente, designadamente, nos
seguintes aspectos:

a) Acompanhamento e direccao do processo de trabalho
de modo a habilitar 0 funcionario e agente do Estado
a desenvolver permanenternente as SU8lS capacidades
profissionais:

b) Avaliacao do trabalho com vista a lima seleccao
criteriosa daqueles que devem- frequentar cursos de
formacao profissional ou outros para elevacao das suas
qualidades profissionais;

c) Correcta colocacao nas tarefas para que adquiram a
qualificacao e experiencia, bern como garantia de que
os funcionarios e agentes do Estado a seleccionar para
os curses de formacao preencham os ·requisitos pre-
estabelecidos para a frequencia dos mesmos.
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CAPiTULO VII ARTIGO 40

Ferias, faltas, dispensa e llcencas
SEC(;,AO I

Ferias

ARTIGO 35

(Gozo de fI!rlas)

I. As ferias sao concedidas ao firn de 12 meses de prestacao
de service ininterrupto sendo posteriormente concedidas por
cada ana civil.

2. 0 gozo de ferias nao prejudica 0 direito as remuneracoes
pr6prias do cargo ou funcao.

3. As ferias comportam 30 dias de calendario e s6 podem ser
interrompidas por motivos imperiosos de service.

4. As ferias podem ser gozadas em dois periodos a pedido do
interessado.

ARTIGO 36

(Plano de ferias)

1. Ate 30 de Outubro de cada ana as unidades organicas
elaboram e aprovam 0 plano de f~rias para 0 ana seguinte, de
acordo com 0 interesse dos services e do interessado, sem prejufzo
de se assegurar 0 regular funcionamento dos sejvicos.

2. Aos conjuges incluindo para as situacoes de uniao de
facto que rrabalhem no mesmo sector deve-lhes ser concedida a
faculdade de gozar ferias simultaneamente.

3. Na marcacao das ferias 'nos meses mais pretendidos deve
beneficiar-se aos interessados que nao gozaram nos referidos
meses nos 2 anos anteriores.

ARTIGO 37

(Adiamento.das terias)

1. Por necessidade de services inadiaveis, a instituicao pode
adiar 0 inicio do gozo total ou parcial de ferias ate ao perfodo
maximo de noventa dias.

2.0 adiamento referido no nurnero anterior e comunicado ao
funcicnario ou agente do Estado abrangido, bem como ao orgao
sindical existente na instituicao, com antecedencia mfnima de
sete dias antes do infcio das ferias.

ARTIGO 38

(Acumulayao de ferias)

1. 0 direito de gozo de ferias caduca no final do ana civil a
que respeita, salvo se por motivo de imperiosa necessidade de
service, nao tiverem sido gozadas nesse ana ou no ana seguinte,
podendo ser acumuladas ate ao maximo de 60 dias.

2. Pode ser permitido, a pedido do funcionario ou agente do
Estado, a acumulacao de 15 dias por cada ana civil, tendo como
limite 2 anos consecutivos ..

3. As ferias acumuladas sac, obrigatoriamente, gozadas no
ana em que perfazem os 60 dias, riao devendo transitar para 0

ana seguinte.

ARTIGO 39

(Antecipayao des ferias)

A pedido do funcionario ou agente do Estado podem ser
excepcionalmente concedidas ferias antecipadas quando os
motivos alegados sejam considerados relevantes e 0 funcionario
ou agente do Estado possua avaliacao de desempenho nao inferior
a Born nos iiltimos dois anos.

(Remunerayao por terlas nao gozadas)

1. 1\0 ario em que 0 funcionario ou agente do Esiado
preveja a cessacao da relacao laboral, deve requerer as ferias
correspondernes aos .meses de trabalho,

2. Em caso de cessacao da acti vidade do funcionario ou agente
do Estado que nao seja possfvel prever, nos termos do ruirnero
anterior e nao resultante de processo disciplinar, este tern direito
a receber a rernuneracao correspondente ao perfudo de ferias
nao gozadas, sendo proporcional ao tempo de service prestado,

SEC(AO II

Faltas e Dispensa

ARTIGO 41

(Conlagem de taltas)

l. As faltas contarn-se por dias inteiros de trabalho.
2. Os atrasos na entrada do service sao acumulados ate

cornpletarern um dia de falta justificada ou injustificada
averbando-se em conformidade.

3. Considera-se atraso, 0 nao cumprimento por parte
do funcionario ou agente do Estado do horario de entrada
estabelecido na instituicao ou em legislacao.

ARTIGO 42

(Faltas justificadas)

1. Alem das relativas as licencas, podem ainda ser jusrificadas
as seguintes faltas:

a) Exames escolares;
b) Participacao em actividades desportivas ou culturais;
c) Tratamento ambulat6rio, realizacao de consultas medicas

e exames complement ares de diagn6stico;
d) Consultas pre-natais;
e) Acidente em service ou doenca profissional;
f) Prestacao de provas de concurso;
g) Cometidas por dispensa;
il) Por motives ponderosos nao imputaveis ao funcionario

ou agente do Estado.
2. Podem igualmente ser justificadas as faltas dadas pelo

funcioniirio ou agente do Estado acompanhante aquando do
internamento de menores nos hospitais ou de familiares quando
determinado pelos estabe\ecimentos hospital ares incluindo 0

acompanhamento de menores para consultas rnedicas,
3. Sao equiparadas a faltas por doenca as dadas ao abrigo

do n." 2 do presente artigo.

ARTIGO 43

(Faltas por motivo de exames escotares)

1.0 funcionario ou agente do Estado estudante a tempo parcial
e no perfodo pos-laboral tem direito a faltar durante a realizacao
de pro vas de exames, mediante a apresentacao ao seu superior
hierarquico do caleridario das referidas pravas de exames.

2. Em caso das faltas referidas 110 ruirnero anterior, 0

funcionario ou agente do Estado mantern tados os direitos
inerentes ao cargo ou funcao que desempenha.

ARTIGO 44

(Faltas por motivo de partlclpacao em actividades desportivas
ou culturais)

1. Sao consideradas justificadas, as faltas referentes a
participacao em actividades desportivas ou culturais, desde
que solicitadas pelas entidades cornpetentes e autorizadas pela
respecti vo superior hierarquico.
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2. Durante 0 periodo de faltas referidas no numero anterior
o funcionario ou agente do Estado mantern todos os direitos
inerentes ao cargo ou funcao que desempenha.

ARTIGO 45

(Faltas Injustilicadas)

1. Sao consideradas injustificadas, todas as faltas nao previstas
nos artigos anteriores.

2. A ausencia do funcionario ou agente do Estado do seu local
de trabalho ap6s a assinatura do livro de ponte. scm autorizacao,
corresponde it falta injustificada.

ARTIGO 46

(ConsequEmcia da lalta injustilicada)

l. A falta injustificada implica. para alern do procedimento
disciplinar que possa caber. a perda do vencimento correspondente
e de 3 dias na antiguidade.

2. As faltas injustificadas seguidas ou interpoladas ate 5 dias
dao lugar a procedimento disciplinar.

ARTIGO 47

(Desconto das faltas nas terias)

J. Nao sac descontadas nas ferias as segutntes faltas dadas no
ana civil anterior:

a) Ate 11 apresentacao 11 Junta de Saude;
b) As faltas resultantes de acidente em service:
c) As justificadas por doenca ou resultantes da situacao de

licenca por doenca ate 30 dias;
d) Por motive de prestacao de service rnilitar;
e) Urn dia por cada doacao de sangue.

2. 0 desconto de faltas justificadas por doenca ou resultantes
da situacao de licenca por doenca por periodo superior a 30
dias nunca priva 0 funcionario ou agente do Estado do gozo
de 7 dias de ferias.

ARTIGO 48

(Dispensa)

I. Considera-se dispensa a ausencia autorizada do funcionario
ou agente do Estado dos services por urn perfodo nao superior
a 72 horas mensais.

2. A pedido do funcionario ou agente do Estado pode ser
concedida uma dispensa nos termos do nurnero anterior para
tratar assuntos pessoais.

3.0 pedido de dispensa e concedido pelo superior hierarquico
da unidade organica onde 0 funcionario ou agente do Estado esta
afecto, na ausencia deste, pelo superior hierarquico directo do
funcionario ou agente do Estado.

4. As dispensas referidas no presente artigo sac descontadas
nas ferias.

5. As dispensas cuja duracao for inferior a da jomada laboral
sac acumuladas ate perfazerem 8 horas correspondentes ajomada
laboral.

SECC;AO III

Licenc;:as

ARTIGO 49

(Llcenca par dcenca)

1. Durante 0 perfodo de licenca por doenca, 0 funcionario
ou agente do Estado mantern 0 direito aos vencimentos resultantes
da carreira, categoria ou funcao que exerce ate ao maximo de 6
meses.

2. Findo 0 per iodo referido no n." I do presente artigo,
o funcionario agente pass a it situacao de incapacidade temporaria
devendo auferir em 75% das respectivas rernuneracoes.

3. Volvidos 365 dias e prologando-se a doenca do funcionario
ou do agente do Estado, este passa a situacao de incapacidade
fora do quadro.

ARTIGO 50

(Doenc;:as)

I. 0 funcionario ou agente do Estado suspeito de sofrer de
doencas pulmonares obstrutivas cronicas, doencas cr6nicas nao
transrnissfveis, doencas de insuficiencia renal cronica, doencas
auto irnunes, doencas de f6rum psiquiatrico e psicolcgico, devem
ser presentes a Junta de Saiide par iniciativa dos services, dos
hospitais ou centros de saude.

2. As faltas dadas ate a decisao da Junta de saude sac:

a) Caso a doenca nao seja confirrnada, justificadas em
relacao ao perfodo em que 0 funcionario ou agente de
Estado esteve afastado do service;

b) Caso seja confirmada, consideradas como parte integrante
do regime especial de assistencia.

3. Sao abrangidos pelo regime especial de assistencia 0

funcionario ou agente do Estado portador de doencas referidas
no n." 1 do presente artigo bem como 0 de HIV/SIDA.

4. E expressarnente proibido subrneter qualquer funcionario
ou agente do Estado aos testes de HIV /SIDA. sem 0 seu expresso
consentimento.

ARTIGO 51

(Regime especial de asslstencta)

1. 0 regime especial de assistencia aplicavel nos casos
referidos no artigo anterior. compreende:

a) A dispensa total dos services:
b) 0 pagamento das despesas de deslocacao dentro do

pais para local diferente do da sua residencia para
efeitos de tratamento e internamento, quando indicado
pel a Junta de Saude;

c) A manutencao dos direitos inerentes it sua carreira
ou categoria.

2. Nos casos em que a Junta de Saude 0 declare necessario, pode
o dirigente do orgao central e local. em relacao ao funcionario ou
agente do Estado que Ihe e subordinado, autorizar 0 abono de um
subsidio ate 30% do seu vencimento.

ARTIGO 52
(Termo do regime especial)

1. A situacao de regime especial de assistencia nao pode ser
superior a 2 anos.

2. Findo 0 perfodo referido no numero anterior. 0 funcionario
ou agente do Estado passa a situacao de aposentado.

ARTIGO 53

(Acidente em mlssao de servleo)

o regime especial de assistencia referido no artigo 5 I do
presente regulamento e extensive ao funcionario ou agente
do Estado acidentado em missao de service, desde que a
culpabilidade do acidente nao the seja imputada.
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ARTIGO 54

I SERlE - NUMERO 40

(Passagem para familiares por morte do funclonar!o ou agente
do Estado em mtssao do servlco)

Em caso de morte de funcionario ou agente do Estado,
resultante de acidente em missao de service fora do local do
domicflio oficial, constitui encargo do Estado:

a) Quando 0 funeral se efectuar na regiao de ocorrencia. 0

abono das passagens para os familiares, ate ao maximo
de cinco;

b) Optando os familiares pelo funeral no .dornicilio do
funcionario ou agente do Estado falecido, as despesas
resultantes da transladacao do corpo.

ARTIGO 55

(Llcenea por luto)

I. Por motive de morte de familiares nos termos do Estatuto
Geral dos Funcionarios e Agentes do Estado, sac concedidas
licences ate:

a) 6 dias de calendario por motivo de falecimento do
conjuge incluindo a uniao de facto. pais. padrasto,
madrasta, sogros, filhos., irrnaos, enteados, genros
e noras:

b) 2 dias de calendario em caso de falecimento de avos.,
netos, cunhados, tics, primos e sobrinhos do primeiro
grau.

2. Ao perfodo previsto nas. licencas referidas no mirnero
anterior que implicam a deslocacao do funcionario ou agente do
Estado de uma provincia para a outra sac acrescidos no maximo
5 dias referentes a viagem de ida e volta conforrne a distancia e
o meio de trans porte a ser usado.

3. A justificacao, atraves de certidao de obito, passagens de
ida e volta ou guia, con forme os casos, e efectuada logo que 0

funcionario ou agentedo Estado se apresente ao service.
4. Nos cases em que 0 funcionario ou agente do Estado se faz

transportar numa viatura particular, 0 mesmo deve ser portador
de uma guia passada pel as services devidarnenre carimbada
pelas secretarias provinciais ou distritais mais proxima do local
da realizacao das cerirnonias funebres.

5. Na situacao de licenca por luto, 0 funcionario ou agente do
Estado mantern todos os direitos inerentes ao cargo ou funcao
que desempenha.

ARTIG056

(Llcen~a para 0 exercicio de fun~oes em organlsmos Internacio-
nais)

I. Ao funcionario de norneacao definiti va pode ser concedida
licence para 0 exercfcio de funcoes em organismos internacionais.

2. A concessao da licenca por perlodo superior a 1 ana implica
a abertura de vaga.

3. 0 perfodo de licenca nao da direito 11percepcao da
rernuneracao, interrompe a contagem de tempo para efeitos
de aposentacao, promocao, progressao e rnudanca de carreira
profissional.

4. Findo 0 exercicio de actividade, 0 funcionario requer ao
dirigente respectivo 0 regresso a actividade, no prazo de 30 dias
a con tar da data do termo da situacao.

5. 0 nao cumprimento do disposto no numero anterior
o funcionario incorre urn processo disciplinar.

6. No caso de ter side preenchida a respecti va vaga, 0

funcionario e integrado na situacao de supranumerario. com todos
os direitos inerentes ao funcionario do quadro.

7. Se durante 0 decurso da licenca se verificar a reestruturacao
ou extincao da instituicao na qual 0 funcionario estava vinculado
eo reingresso deste nao possa ter lugar, 0' processo individual e
remetido a entidade que superintende a area da funcao publica.
apos 0 regresso, a quem compete determinar a instituicao em
que e colocado.

ARTIGO 57

(Licenca para 0 acompanhamento do conjuge colocado
no estrangeiro)

I. A licenca para acompanhamento do conjuge colocado no
estrangeiro e concedida pelo dirigente competente, a requerimento
do interessado devidamente fundamentado.

2.' Aconcessao da licenca por perfodo superior a 1 ana implica
a abertura de vaga.

3 ",0 perfodo de licenca nao da direito 11percepcao da
renumeracao e interrompe a contagem de tempo para efeitos
de aposentacao, prornocao, progressao e mudanca de carreira
profissional.

4. A licenca po de iniciar-se em data posterior ao do infcio de
funcoes do conjuge no estrangeiro, desde que 0 interessado alegue
conveniencia nesse sentido.

5. 0 regresso do funcionario a efectividade de service pode
ser antecipado a seu pedido.

6. Finda a missao do conjuge no estrangeiro, 0 funcionario
requer ao dirigente respectivo 0 regresso a actividade, no prazo
de 30 dias a contar da data do termo da situacao.

7. 0 nao cumprimento do disposto no mimero anterior
o funcionario incorre um processo disciplinar.

8. No caso de ter side preenchida a respectiva vaga, 0

funcionario e integrado na situacao de supranumerario, corn todos
os direitos inerentes ao funcionario do quadro.

9. Se durante 0 decurso da licenca se verificar a reestruturacao
ou extincao da instituicao na qual 0 funcionario estava vinculado
eo reingresso deste nao possa ter lugar, 0 processo individuale
remetido a entidade Cluesuperintende a area da funcao publica,

,apos 0 regresso, a quem compete determinar a instituicao em
que e colocado.

ARTIGO 58

(Llcenca registada)

1. Ao funcionario de nomeacao definitiva pode ser concedida
licenca registada ate 6 meses prorrogaveis ate 1 ano, invocando
motivo justificado e ponderoso.·

2. A licenca referida no numero anterior pode ser concedida
duas vezes, intercalada por perfodo naoinferior a 5 anos.

3. 0 pedido d~ prorrogacao e subrnetido- 30 dias antes
do termino da licenca,

'4. Se 0 funcionario que requerer a licenca registada for exactor
de fazenda deve provar pel os meios legais que se encontra quite
com 0 Estado.

5. A concessao da licenca implica:
a) Que 0 respective tempo nao conta para efeito algurn;
b) A suspensao da rernuneracao;
c) Que durante 0 seu gozo, 0 funcionario nao pode exercer

qualquer actividade na funcao publica, nem exercer
ou invocar direitos fundados na situacao anterior;

d) A nao aberturade vaga no quadro de pessoal podendo,
no entanto, 0 seu lugar ser provido interinamente ate
ao regresso do referido funcionario;

e) 0 terrno da licenca registada inicia a contagem do direito
a ferias,
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5. Finda a licenca, 0 funcioriario requer por escrrro 0 seu
reingresso aos services, no dia seguinte ao terrnino da licenca
sob pena de ser considerado em falta.

ARTIGO 59

(Llcenca lIimltada)

1. A licenca ilimitadae concedida por tempo indeterminado
a pedido dofuncionario de nomeacao definitiva, implicando:

a) Tempo de licenc a nao da dircito a percepcao da
rernuneracao e interrompe a contagem de tempo para
efeitos de aposentacao, prornocao e progressao na
carreira profissional;

b) Durante 0 gozo da licenca, 0 funcionario nao 'pode
apresentar-se a concurso, ser promovido ou exercer
qualquer actividade na funcao publica, nem exercer ou
invocar direitos fundamentados ha situacao anterior;

c) Abertura de vaga no quadro de pessoala que 0 funcionario
pertence.

2. Se 0 funcionario que requerer a licence ilimitada for exactor
de Fazqnda deve provar pelos meios legais que se encontra quite
com Estado.

3. Esta licenca e concedida de forma intercalada por perfodo
nao inferior a cinco anos.

4 .. A licenca il imitada pode cessar a :equerimento do
interessado, ap6s 0 perfodo mfnimo de I ana naquela situacao,
reingressando no quadro e na respectiva carreira, classe e escalao
ou categoria profissional desde que haja disponibilidade de vaga.

5. Decorrido I ana ap6s 0 pedidode reingresso, sem existencia
de vaga, 0 funcionario passa a situacao de supranumerario,
devendo exercer funcoes nao inferiores a carreira, classe e escalao
ou categoria profissional que Ihe estiver atribufda.

6. No caso daquela carreira ou categoria nao constar da
nomenclatura aprovada para 0 aparelho do Estado, e colocado em
carreira ou categoria profissional equivalente, mas nunca superior.

7.0 funcionario qu.e cessa a situacao de licenca i(imitada fica
obrigado a exercer a sua actividade no local que the for designado,
de acordo com os interesses e necessidades do service.

8. 0 funcionario na situacao de licenca ilimitada pode
beneficiar do direito a aposenta9lio, desde que se encontrem
satisfeitos os requisitos exigidos.

9. Por morte do funcionario na situacao de licenca ilimitada,
com direito a aposentacao, os seus herdeiros tern direito a pensao
de sobrevivencia, nos termos da legislacao aplicavel.

10. 0 calculo da pensao de aposentacao ou de sobrevivencia
e reportado ao vencimento da carreira, categoria, classe e escalao
do funcionario no momenta da aposentacao ou da morte.

11. No caso da carreira ou categoria ja nao constar da
nomenclatura aprovada para 0 aparelho do Estado, a rernuneracao
a considerar e 0 que estiver atribuido a' carreira ou categoria
equivalente.

ARTlG060

(Licen'Yade paternldade)

1. A licenca de paternidade consiste na concessao, ao pai de
uma licenca de 7 dias, seguidos ou interpolados, nos 30 dias
contados a partir da data do nascimento.

2. A licenca de paternidade referida no rnimero anterior e
concedida por 60 dias quando se verifique morte ou incapacidade
ffsica e psfquica da progenitora, devendo a incapacidade ser
comprovada pela Junta da Saiide.

3. A paternidade e comprovada atraves de assento de
nascimento, boletim de nascimento ou outro documento
id6neo emitido -por autoridade administrativa ou cornunitaria
e e apresentado ate 10 dias ap6s 0 termino da licenca sob pena
das faltas serem consideradas injustificadas.

ARTIGO 61

(Llcenca de parto)

1. A licenca de parte consiste na concessao a funcionaria ou
agente do Estado parturiente de 90 dias, acurnulaveis com as
ferias, podendo iniciar 20 dias antes da data provavel do parto.

2. A licenca de parto referida no numero anterior
aplica-se tambern aos casos de parte atermo ou premature.
independenter,nente de ter side nado vivo ou rnorto, cujo periodo
de gestacao seja igual ou superior a 7 meses.

3. Para efeitos dos n.'" 1 e 2 do presente artigo a data de parto
e demonstrada atraves da apresentacao no local de trabalho
de urn documento emitido pela unidade hospitalar, autoridade
administrativa ou comunitaria ate 30 dias subsequentes ..

Asrmo 62

(Prestaeao de servleo militar efectivo normal)

1. 0 funcionario ou agente do Estado interrompe suas
actividades na instituicao a que esta vinculado, para prestar
service militar efectivo normal, mediante apresentacao
do documento oficial que comprove a sua incorporacao,

2. Conc1ufda 'a prestacao de service miIitar efectivo normal,
o funcionario ou agente do Estado tern 0 prazo de 30 dias para
se apresentar a instituicao a que esta vinculado, sob pena de ser
considerado em falta.

3. 0 funcionario ou agente do Estado que optar em permanecer
no service militar efectivo normal comunica a instituicao a que
esta vinculado no prazo referido no numero anterior do presente
artigo para efeitos de mobilidade ou rescisao de contrato conforrne
se trate de furicionario ou agente do Estado.

4. A interrupcao das actividades referida no n." 1 do presente
artigo implica a abertura de vaga.

5. 0 periodo de prestacao de service militar efectivo normal
da direito ao funcionario do Estado a percepcao da rernuneracao,
contagem de tempo para efeitos de aposentacao, prornocao,
progressao e mudanca de carreira profissional durante os
primeiros 2 anos,

6. 0 Perfodo de prestacao de service militar efectivo normal
confere ao agente do Estado 0 direito Iipercepcao da remuneracao
~ contagem de tempo para efeitos de aposentacao durante os
primeiros 2 anos, sem prejufzo da validade do contrato.

7. 0 incumprimento do disposto nos n.'" 2 e 3 implica a
suspensao dos direitos referidos no mirnero anterior do presente
artigo.

8. Nos casos em que a incorporacao do funcionario ou agente
do Estado para prestacao de service militar efectivo normal
ocorra a seu pedido os direitos referidos no n." 5 do presente
artigo sao- assegurados pela entidade que superiruende a area da
defesa naciona!'

9. A instituicao a que 0 funcionario ou agente do Estado esta
vinculado solicita durante 0 periodo referido no n." 5 do presente
artigo 0 pontode situacao do cumprimento do service militar
efectivo normal.
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CAPITULO VIII

colocacao, mobilidade, missao de service, doenca
e concurso

ARTIGO 63

(ccrocacao)

Entende-se por colocacao a afectacao de urn funcionario ou
agente do Estado na prestacao de service num local deterrninado
que Ihe seja designado.

ARTIGO 64

(Mobllidade)

1. Entende-se por mobilidade a afectacao de urn funcionario
de norneacao definitiva, por deterrninacao ou acordo entre os
dirigentes dos orgaos centrais e locais, a tarefas em local diferente
daquele em que se encontra a prestar service.

2. A mobilidade deve ter em conta as necessidades de service,
o desenvolvimento do caracter unitario nacional do aparelho
do Estado e a formacao do funcionario do Estado.

3. A mobilidade pode tambern ter lugar a pedido dos funcio-
narios au por perm uta entre eles desde que sejam apresentados
motivos relevantes devidamente justificados e quando tal nao
cause transtorno ao normal funciona;'nento dos services.

ARTIGO 65

(Mobilidade a pedido ou por conveniencla de servic;o)

1. A pedido do interessado ou por conveniencia de service, a
mobilidade pode efectuar-se de urn sector para outro, mediante
acordo entre os respectivos dirigentes dos orgaos centrais ou,
tratando-se de funcionarios do quadro de orgaos locais, por
decisao do Governador Provincial ou administrador distrital.

2. A mobilidade de funcionario, entre os quadros central,
e local, fica condicionada 11 existencia de vaga e disponibilidade
orcamental e 11 previa concordancia do dirigente do orgao central,
ou local para onde essa transferencia seja pretendida.

ARTIGO 66

(Mobilidade nos quadros)

1. No acto da mobilidade de funcionario do Estado nos termos
do Estatuto Geral dos Funcionarios e Agentes do Estado deve
ser indicada a carreira ou categoria em que 0 funcionario sera
enquadrado na instijuicao para onde e transferido.

2. No caso referido no ruirnero anterior 0 funcionario deve
reunir os requisitos constantes do qualificador profissional da
respectiva carreira ou categoria.

ARTIGO 67

(Direitos adquiridos)

Nos termos do Estatuto Geral dos Funcionarios e Agentes do
Estado, constituem direitos adquiridos todos aqueles estritamente
ligados a carreira ou categoria do funcionario do Estado,
nomeadarnente, vencimento base e b6nus especial.

ARTIGO 68

(Permanimcia minima)

Salvo casas excepcionais, nenhum funcicnario pode ser
afectado em local diferente por iniciati va dos services sem
que decorram 2 anos contados a partir da data da sua ultima
mobilidade.

ARTIGO 69

(Destocacces em mlssao de servic;o)

As deslocacoes em missao de service sao rodas aquelas que, por
exigencia de service, 0 funcionario ou agente do Estado realiza,
ternporariarnente, para fora do seu local de trabalho.

ARTIGO 70

(Autortzacao para deslocacao do tunctonarlo ou agente de Estado)

I. A deslocacao do funcionario ou agente do Estado par motive
de service, esta sempre dependente de autorizacao do dirigente
competente.

2. Exceptua-se do disposto no numerc anterior a deslocacao
de magistrados judiciais au do Ministerio Publico e dos oficiais
de justica para rnissoes especificas de justica,

ARTIGO 71

(Deslocacoes por doenc;a)

I. A deslocacao por motive de doenca do funcionario ou agente
do Estado, ou de qualquer dos membros do agregado familiar,
referidos no Estatuto Geral dos Funcionarios e Agentes do Estado,
tern lugar em funcao do parecer da Junta. de Saude e, nos locais
onde nao exista, por parecer clinico.

2. A deslocacao par parecer clinico circunscreve-se ao
territ6rio da provincia onde 0 funcionario ou agente do Estado
se encontra colocado.

ARTIGO 72

(Deslocacoes por motive de concursos)

As deslocacoes por motive de concursos sac aquelas que 0

funcionario efectua a fim de ser presente a concursos de prornocao.

ARTIGO 73

(Deslocaeoes por outros motivos)

As des locacces por outros motivos verificam-se por
necessidade de participar em accoes de formacao, seminaries.
col6quios e estagios.

ARTIGO 74

(Passagens)

1. As deslocacoes efectuadas nos term os dos artigos 63, 69 e
73 do presente Regulamento conferem ao funcionario ou agente
o direito ao abono de passagens.

2. 0 disposto no mimero anterior nao se aplica nos cas os
referidos no n." 3 do artigo 64, do presente Regulamento, caso
em que elas ocorrem por conta do mesmo.

ARTIGO 75

(Apresentacao de relatorio]

Ap6s 0 termo da deslocacao e dentro do prazo de .7 dias
e apresentado urn relat6rio circunstanciado das actividades
desenvolvidas pelo funcionario ou agente do Estado.

CAPiTULO IX

Prova de vida
ARTIGO 76

(Realizac;ao)

o funcionario e agente do Estado sao chamados a apresentar-se
periodicamente nos p610s de registo para efeitos de pro va de vida,
com vista a garantir maior controlo e actualizacao dos dados no
Sistema Electronico Nacional de Gestae de Recursos Humanos
do Estado abreviadamente design ado por e-SNGRH.
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ARTIGO 77

(Locais de reauzacao)

A prova de vida decorre em todo 0 pals, nos orgaos centrais,
locais do aparelho do Estado, atraves dos p610s de registo
devidamente identificados, na entidade que superintende a area
da funcao publica e nas secretarias provinciais e distritais.

ARTIGO 78

(Perlodicidade)

I.A prova de vida e feita anualmente.
2. Cada funcionario ou agente do Estado presta a prova de vida

durante 0 mes do seu nascirnento.

ARTIGO 79

(Documentos necessarlcs)

1. Para a realizacao da prova de vida, 0 funcionario e agentes
do Esiado devem estar munido de:

a) Nurnero Unico de Identificacao Tributaria (NUIT);
b) Titulo de provimento ou despacho com 0 ultimo acto

administrativo ou contrato valido visado pelo Tribunal
Administrative;

c) Bilhete de identidade ou carta de conducao ou passaporte;
d) Certificado de habilitacoes literarias;
e) Outros.

2. Para efeitos do disposto na alinea b) do n." I do presente
artigo entende-se por acto administrativo a prornocao, progressao
ou rnudanca de carreira profissional.

3. No caso do funcionario nao se ter beneficiado de nenhurn
acto administrative, durante urn per iodo superior a 5 anos,
o gestor de recursos humanos do respectivo sector, faz uma
nota explicativa acompanhada dos documentos referidos no
n." 1 do presente artigo e remete a entidade que superintende
a area da funcao publica, nas secretarias. provincial e distrital,
respectivamente.

ARTIGO 80

(Tipos e abranqencia de prova de vida)

I. A prova de vida e presencia] e consiste na captacao e
leitura de dados biornetricos para serem conferidos no Sistema
Electr6nico Nacional de Gestae de Recursos Humanos do Estado.

2. Excepcionalrnente, a pi-ova de vida pode ser nao biornetrica,
nos casos em que haja impossibilidade de captacao das
caracterfsticas fisiol6gicas unicas usadas para identificacao do
funcionario e agente do Estado pelo Sistema:

a)Por inexistencia destas nos dedos ou por ilegibilidade;
b) Por falta de dedos nas maos.

3. Nas situacoes referidas na alfnea a) do. n." 2 do presente
artigo deve ser apresentado um documento medico que confir.me
a inexistencia de irnpressoes digitais.

4. A prova de vida pede ocorrer.iexcepcionalrnente, de forma
nao presencial, no caso em que 0 funcionario ou agente do Estado
esteja ausente, por motives devidamente justificados, devendo no
en tanto regularizar a sua situacao mediante a realizacao da prova
de vida presencial nos doze meses subsequentes.

5. Para efeitos do ruirnero anterior do presente artigo, compete
ao respectivo gestor de recursos humanos submeter a entidade que
superintende a area da funcao publica, as secretarias provinciais
ou distritais, conforrne os casos, os seguintes documentos:

a) Despacho de norneacao para 0 exercicio de funcoes fora
do territ6rio nacional;

b) Contrato de formacao, em caso de bolsa de estudos:
c) Declaracao ou junta medica, em caso de doenca,

6. Os documentos referidos n." 5 do presente arrigo sac
acompanhados pelos documentos referidos no artigo 79
do presente Regulamento.

ARTIGO 81

(Resporisabilidade na organi2:a~ao do processo da prova de vida)

1. E da responsabilidade dos sectores que superintendem as
areas da funcao publica e das financas, garantir:

a) A disponibilidade e operacionalidade da plataforma
inforrnatica:

b) A formacao dos formadores e brigadistas do processo de
realizacao da prova de vida;

c) 0 suporte tecnico nos casos de avarias e qualquer
anomalia tecnica e tecnol6gica no decurso do processo.

2.0 sector que superintende a area da funcao publica garante
a divulgacao e mobilizacao do funcionario e agente do Estado
de todos os orgaos e instituicoes do Estado, para a realizacao da
prova de vida no periodo estabelecido no artigo 77 do presente
regulamento.

ARTIGO 82

(Efeitos da nao reali2:ayao da prova de vida)

I. 0 funcionario au agente do Estado que nao realizar a prova
de vida no periodo estabelecido, a sua rernuneracao e suspensa
ate a data da realizacao da mesma, sem prejufzo da aplicacao de
outras medidas determinadas em processo disciplinar.

2. A suspensao da rernuneracao pode ser levantada mediante
motivos devidamente jusiificados, norneadarnente:

a) Nos cases de formacao no exterior - com a apresentacao
dos documentos referidos no n." 5 do artigo 79
do presente Regulamento;

b) Nos casus de doentes impossibilitados de se deslocar
ate aos p610s de registo - com a apresentacao dos
documentos referidos no n." 5 do artigo 79 do presente
Regulamento;

c) Outros motivos nao previstos neste artigo e cuja valoracao
cabe a entidade responsavel pela prova de vida.

3. Para cs casas da nao realizacao da prova de vida, 0

funcionario e agente do Estado tem um perfodo de 3 meses para
a sua regularizacao, findo qual 0 Estado reserva-se o direito de
aplicar medidas disciplinares e administrativas.

ARTIGO 83

(Reposi~iio da remuneracao suspensa)

A reposicao da rernuneracao suspensa, por falta de realizacao
da prova de vida, produz efeitos retroactivos a partir do mes
da suspensao.

CAPITULO X

Responsabilidade Disciplinar

SEC<;:AO I

Principios gerais

ARTIGO 84

(Particlpa~ao)

1. Todos os que tiverem conhecimento de que um funcionario
ou agente do Estado praticou infraccao disciplinar devem
participa-Ia ao superior hierarquico do arguido.

2. A participacao ou queixa e imediatamente remetida a
entidade competente para instaurar 0 processo disciplinar, quando
se verificar que nao possui tal cornpetencia a entidade que recebe
a participacao ou queixa.

. I •. H. :!L.
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3. Quando 0 participante seja funcionario ou agente do Estado,
a entidade cornpetente instaura processo disciplinar sernprecontra
o.participante quando for infundada e dolosamente apresentada.

4. 0 funcionario ou agente do Estado autor da participacao
feita de boa-fe nao pode ser, de qualquer modo, prejudicado.

ARTIGO 85

(Nomeacao do Instrutor e Escrivao)

1. Pode ser nomeado para instrutor urn funcionario de service
diferente daquele a que pertenca 0 arguido, de categoria ou classe
igual ou superior 11dele, ou urn funcionario nas mesmas condicoes
solicitado a outro sector.

2.0 instrutor pode requerer a designacao de escrivao, caso nao
tenha sido nomeado pel a entidade que 0 nomeou instrutor quando
a complexidade do processo 0 requeira, hem como solicitar
a colaboracao de tecnicos.

3. As funcoes de instrutor e de escrivao preferem a quaisquer
outras que 0 funcionario tenha a seu cargo, podendo determinar-
se que fique exclusivamente adstrito 11instrucao do processo, se
assim a complexidade do mesmo 0 aconselhar.

ARnG086

(Instru~iio do processo)

1. 0 instrutor faz autuar 0 despacho com 0 auto de notfcia,
participacao ou queixa e procede, em seguida 11investigacao:

a) Ouvindo 0 participante, as testemunhas por este indicadas
e as demais que julgar necessarias:

b) Realizando exames e.outras diligencias que julgue
necessarias para se apurar a verdade e juntando
o registo biografico do arguido;

0) Ouvindo 0 arguido sempre que entender conveniente,
podendo acarea-lo com as testemunhas -ou com'
o participante:

2. Durante a fase de instrucao do processo pode 0 arguido
requerer a realizacao de diligencias consideradas essenciais para
o apuramento da verdade, incluindo a audicao de testemunhas.

3. 0 instrutor pode indeferir as diligencias requeridas quando
julgue suficiente a prova produzida ou considere que a diligencia
nao tern relacao com a infrac<tao de que venha acusado.

4. As diligencias a realizar fora da localidade onde ocorre 0

processo disciplinar podem ser requisitadas por nota, 11autoridade
administrativa local.

5. Quando 0 arguido seja acusado de incornpetenci a
profissional, pode 0 instrutor convida-lo a executar quaisquer
trabalhos segundo urn programa .tracado por dois peritos,
que depois ernitem a sua opiniao sobre as provas prestadas
e a cornpetencia do arguido.

6. Os peritos referidos no numero anterior sac indicados pela
entidade que tiver mandado instaurar 0 processo disciplinar
ou pelo instrutor e os trabalhos a fazer pelo arguido consistem
em tarefas que habitualmente. sac executadas por funcionario

tOU agente do Estado da mesma categoria ou carreira e service.

ARTlGO 87

(Responsablllza~iio)

1. 0 instrutor.deve informar por escrito a entidade que 0

designou e ao arguido, a data em que da inicio 11 instrucao do
processo.

2. lncorre' na pena de multa se pen a maior nao couber, 0

instrutor que nao promova diligencias, nao cumpra decisoes
superiores ou nao observe prescricoes legais de queresulte a
caducidade do procedimento disciplinar.

3. Incorre na pena de multa, se pen a maior nao couber, 0

superior hierarquico que nao tome decisao no prazo de 45 dias a
con tar da data da recepcao do processo disciplinar.

4. As pen as referidas nos n.os 2 e 3 do presente artigo sac
aplicadas mediante instauracao previa de processo dlsciplinar.

ARTIGO 88·

(Suspel~ao do Instrutor e do escrlvao)

o arguido pode requerer a suspeicao do instrutor ou do escrivao
do processo disciplinar com base em qualquer dos seguintes
fundamentos:

a) Quando 0 instrutor au escrivao tiver side directa
ou indirectamente parte da infraccao;

b) Quando o· instrutor au escrivao ou seus ccnjuges,
parentes ou afim em Iinha recta ou ate 2.0 grau da-
linha colateral, bem como qualquer pessoa com quem
viva em economia comurn, tenha interesse no assunto
da infraccao;

c) Quando 0 instrutor ou escrivao ou seu conjuge, algum
parente ou afim em linha recta OU ate ao 2.0 grau da
linha colateral for credor ou devedor do infractor;

d) Quando 0 instrutor ou escrivao ou seu conjuge ou parente
em linha recta haja recebido dadivas do infractor, antes
ou depois do cometimento da infraccao:

e) Se houver inimizade grave ou grande intimidade entre
o arguido e 0 instrutor ou escrivao ou entre qualquer
destes e 0 participante ou 0 ofendido;

f) Outros previstos na legislacao aplicavel.

ARTIGO 89

(Medldas preventivas)

Cabe ao instrutor tamar as medidas apropriadas para que nao
se possa alterar 0 estado dos factos e dos documentos ou livros
em que se descobriu ou se presume existir irregularidade, nem
que se possa subtrair as provas desta.

ARTlGO 90

(Apresenta~ao de defesa)

1. A resposta 11nota de acusacao e assinada pelo arguido e e
apresentada no local onde 0 processo tiver side instaurado.

2. Na resposta, 0 arguido deve expor com clareza, os factos
e as razoes da sua defesa.

3. 0 instrutor: inquire ate. tres testernunhas indicadas pelo
arguido por cada facto. .

4. Com a res posta, 0 arguido pode apresentar 0 rol das
testemunhas,juntar os documentos e requerer as diligencias que
julgue apropriadas para esclarecer a verdade.

5. Se a resposta revelar indfcios de nova infraccao ou traduzir
se em nova infraccao del a se extrai certidao, que tern 0 valor de
participacao para efeitos de outro processo disciplinar.

ARnGo 91

(Produ~ao da prova)

1. 0 instrutor pode indeferir as diligencias requeridas, por
decisao fundamentada, quando a considere manifestarnente
dilat6ria ou desnecessaria.

2. Pode ainda 0 instrutor recusar a audicao de testemunhas
quando julgue suficientemente provados os factos alegados pelo
arguido.

3. Finda a producao de prova oferecida pelo arguido, po de
ser orden ad a diligencia complementar, quando se repute
indispensavel para 0 esclarecirnento da verdade.

19 I . L. ':5.:' '12 :.'r
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AHTIGO 92

(Extinyao do Processo)

o cxercfcio do poder disciplinar da Administracao Publica
extingue-se decorridos 150 dias apos a data de irucio do
procedimento disciplinar sem queo processo tenha side encerrado.

ARTIGO 93

(lntervencao de advogado)

o arguido pode, qucrendo, scr assistido por advogado mediante
apresentacao da procuracac, para preparar a sua defesa por
escrito, as reclarnacocs, os recursos e pedidos de revisao em
autos de processo disciplinar, podendo para 0 efeito consultar 0

proccsso disciplinar durante as horas de expediente, na presence
do funcionario a quem 0 processo esteja a sua guarda mediante
a autorizacao do superior hierarquico.

SEc<;:Ao II

Dos prazos

ARTIGO 94

(Prazo para instrucao do processo)

1. A instrucao do processo disciplinar inicia com a notificacao
do despacho que designa 0 instrutor e termina dentro de urn prazo
de 45 dias.

2. Este prazo pode, em casas devidamente justificados, ser
prorrogadopor mais 15 dias.

3. Quando a complexidade da instrucao determine a realizacao
de peritagens, deslocacoes prolongadas ou por exigencia de
comunicacoes, 0 prazo estabelecido anterior mente pode ser
prorrogado pelo dirigente por sua iniciativa ou a requerimento
do instrutor no prazo nao superior a 45 dias.

4. A prorrogacao do prazo indicado no no"3 do presente artigo
e comunicado ao arguido.

ARTIGO 95

(Notttlcacao do arguido)

1. Deduzida a acusacao, e entregue pessoalmente ao arguido a
nota de acusacao a qual averba 0 seu recebimento na copia ajuntar
ao processo, com a sua assinatura e data, devendo a copia desta
ser entregue ao orgao sindical do service em que 0 funcionario
presta actividade no caso deste, estar inscrito.

2. Nao se conhecendo 0 paradeiro do arguido a notificacao e
feita atraves de editais no local de service e publicado nos jornais
de maior circulacao e nas radios.

3. 0 edital e dado a conhecer ao orgao sindical do local
de trabalho, caso exista.

ARTIGO 96

(Oefesa do arguido)

1.0 arguido tern 0 prazo de 15 dias, a contar da data da entrega
da nota de acusacao, para apresentar, querendo, a sua defesa por
forma escrita ou oral, devendo esta ultima ser reduzida a auto
escrito que e lido na presenca de duas testemunhas e assinado
por todos os intervenientes.

2. Findo °prazo referido no numero anterior do presente artigo
a copia do processo e remetida ao orgao sindical a que 0 arguido
esta filiado para, querendo, emitir seu parecer e rernete-lo ao
instrutor no prazo de 5 dias.

3.0 parecer do orgao sindical nao e vinculativo sendo que a sua
ausencia nao constitui impedimento do curso normal do processo
disciplinar nem consubstancia causa de invalidade do mesmo.
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4. Quando 0 termo do prazo referido no n." 1 do presente
artigo se verifique ern dia em que 0 service nao esteja aberto ao
publico, ou nao funcione durante 0 perfodo normal, transfere-se
para 0 primeiro dia uti I.

5. Da nota de acusacao deve constar, obrigatoriamente e de
forma clara, 0 prazo para 0 arguido apresentar, querendo, a sua
defesa escrita au oral, a infraccao au infraccoes de que e acusado,
a data e local em que foram praticadas e outras circunstancias
pertinentes, bem como as circunstancias atenuantes.e agravantes
se as houver e ainda a referencia aos preceitos legais infringidos
e as sancoes aplicaveis,

6. Durante 0 prazo referido no n." l do presente artigo, 0
processo e facultado ao arguido, que 0 pode consultar durante
3S horas de expediente na presenca do instrutor ou do escrivao.

ARTIGO 97

(conclusao do processo)

1. Concluida a instrucao, 0 instrutor faz imediatamente 0
relatorio final, completo e conciso, de on de conste a existencia
concreta da infraccao, sua qualificacao e gravidade, bem como
a sancao aplicavel devendo, no caso de concluir ser infundada a
acusacao, prop or 0 arquivamento do processo e providenciar 0

procedimento criminal contra 0 participante em caso de ter feito
a participacao de rna-fe.

2. 0 dirigente que mandou instaurar 0 processo disciplinar
decide no prazo de 45 dias a contar da data da recepcao
do processo disciplinar.

3. A decisao que recai sobre 0 processo e fundamentada e toma
sempre em conta as agravantes e atenuantes fixadas.

4. Se a sancao aplicavel nao estiver dentro da sua competencia,
o dirigente que mandou instaurar 0 processo remete seguidamente
o respecti vo processo ao dirigente competente, pela via
hierarquica.

5. A decisao final do processo disciplinar e tomada no prazo
de 45 dias a con tar da data de recepcao do processo disciplinar
referido no n." 2 do presente artigo.

SEc<;:Ao III

Decisao e sua execucao

ARTIGO 98

(Oectsao)

1. Antes da decisao final, 0 dirigente competente pode solicitar
ao superior hierarquico do arguido a ernissao de inforrnacao
ou parecer sobre aspectos especificados e determinantes para a
decisao, 0 qual e emitido no prazo de to dias.

2. A decisao do processo sempre fundamentada quando nao
esteja concordante com a proposta apresentada no relat6rio pelo
instrutor.

ARTIGO 99

(Pluralldade de arguidos)

Quando varies funcionarios ou agentes do Estado, embora
de diversas unidades organicas pertencam ao mesmo service ou
sector, sejam co-arguidos do mesmo facto ou de factos entre si
conexos, a entidade competente para punir 0 funcionario ou agente
do Estado de maior carreira ou categoria decide relativamente a
todos os arguidos.

ARTIGO 100

(Tramitar;:30)

Se for concedida a revisao, eo incidente de revisao apenso ao
processo disciplinar, nomeando-se instrutor diferente do primeiro,
que fixa ao requerente prazo de 10 dias para responder. querendo,
por escrito a acusacao constante do processo a rever.
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ARTIGO 101

(Efeitos da revlsao em rela~ao ao cumprimento da penal

A revisao do processo nao suspende 0 cumprimento da pena.

ARTIGO 102

(Efeitos da revlsao do processo)

I. Julgando-se procedente a revisao, a decisao e revogada
ou alterada.

2. A revogacao produz os seguintes efeitos:

(I) a cancelamento do regisio da pena no processo individual
do funcionario ou agente do Estado;

b) A anulacao dos efeitos da pena.

3. Sao respeitadas as situacoes criadas a outros funcionarios
pelo provimento nas vagas abertas em consequencia da pena
imposta, mas sem prejuizo da antiguidade do func ionario
do Estado punido 11 data da aplicacao da pena.

4. Em caso da revogacao au alteracao da pena de expulsao, 0

funcionario tem direito a ser provido em lugar de categoria ou
c1asse de carreira igual ou equiparada ou, nao sendo possfvel,
a primeira vaga que ocorrer na categoria ou c1asse da carreira
correspondente, exercendo transitoriamente funcces fora do
quadro ate a sua integracao neste.

5. a funcionario punido tern direito, em caso de revisao
procedente, a retomar a sua carreira, devendo ser consideradas
as prornocoes e progressoes que nao se efectivaram por efeito
de punicao.

ARTIGO 103

(Reglsto do processo)

a nurnero do processo e obrigatoriarnente posto na capa do
respectivo processo e registado em livro proprio, do qual consta
igualmente a identificacao da carreira ou categoria do arguido, a
infraccao indiciada e posteriorrnente a decisao final do dirigente.

sEc<;AoIV
Sindicancla e inquerito

ARTIGO 104

(Processo de slndicancla)

1. No inicio do processo da sindicancia, 0 sindicante deve,
por anuncio ou edital a afixar em local proprio, convidar toda a
pessoa que tenha razao de queixa ou reclarnacao contra 0 regular
funcionamento dos services sindicados, a apresentar-se a ele ou
submeter a queixa por escrito, devendo esta conter os elementos
de identificacao do queixoso.

2. Conclufda a sindicancia, 0 sindicante tem 0 prazo de 15 dias
para elaborar 0 relat6rio e rernete-Io a entidade que a ordenou,
podendo ser prorrogado por urn maximo de 5 dias, pel a entidade
que ordenou a sindicancia.

3. a dirigente que mandou instaurar a sindicancia e decide
110 prazo de 10 dias a contar da data da recepcao do relatorio.

ARTIGO 105

(Processo de lnquerlto)

1. No infcio do processo de inquerito 0 dirigente respectivo
designa 0 inquiridor com vista a apurar os factos relativos ao
procedimento do funcionario ou agente do Estado.

2. Conclufdo 0 inquerito, 0 inquiridor tem 0 prazo de 15 dias
para elaborar 0 relatorio e rernete-Io a entidade que 0 ordenou,
podendo ser prorrogado por um maximo de 5 dias, pela entidade
que ordenou a inquerito.

, '"1 J , d '). / . j

~.a dirigente que mandou instaurar 0 inquerito decide no
prazo de 10 dias a contar da data da recepcao do relatorio, e deve:

a) Mandar instaurar 0 respective processn disciplinar
havendo materia para 0 efeito;

b) Mandar arquivar casu nao existarn provas indiciarias,
par despacho fundarnentado:

c) Ordenar outras mcdidas que julgar pertinentes,

CAPiTULO XI

cessacao da relacao de trabalho no Estado

ARTIGO 106

(Exoneracao por iniciativa do tunclonarto)

1. a pedido de exonerncao por iniciativa do funcionario
{ apresentado mediante requerimento dirigido 11 entidade
competente para nom ear.

2. A exoneracao produz efeitos a partir da data da notificacao
do despacho que a concede.

3. Antes da notificacao do despacho de exoneracac, 0

funcionario nao pode abandonar 0 service, sob pena de ser
considerado em faltas injustificadas,

ARTIGO 107

(Exonera~ao por inlclatlva do Estado)

1. a Estado pode exonerar, por sua iniciativa 0 funcionario do
Estado, com aviso previo de 90 dias, desde que essa medida se
funde em motivos de reestruturacao dos services, e desde que nao
possa ser reintegrado em algum lugar vago no aparelho do Estado,

2. a aviso previa e comunicado por escrito ao funcionario
abrangido e ao legftimo cornite sindical do service em que
o funcionario presta actividade.

3. A exoneracao referida no n." I do presente artigo e
precedida de parecer de legitimo comite sindical do service em
que 0 funcionario preste actividade no prazo de 10 dias, apos
o recebimento da respectiva notificacao.

4. Enquanto nao for pago 0 valor da indernniz acao ,
a exoneracao por iniciativa do Estado nao produz efeitos.

ARTIGO 108

(Denuncta)

A deruincia consiste na norificacao, por urna das partes
contratantes da intencao de nao renovacao do contrato celebrado,
devendo ser fundamentada e deterrninada:

a) Pelo dirigente do respectivo sector ou organismo com
cornpetencia para nornear , mediante aviso previo
de 60 dias relativamente ao termo do contrato;

b) Pelo agente, mediante aviso previo de 60 di as ,
relativarnente ao termo do contrato;

c) Fora dos casos referidos nas alineas anteriores, a cessacao
do contrato de prestacao de services a termo certo,
a entidade contratante comunica antecipadamente
par escrito, ao agente, no prazo minirno de 60 dias,
a intencao da nao renovacao do mesmo.
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ARTIGO ]09

(Resclsao)

A rescisao consiste na cessacao unilateral ou bilateral do
contrato antes da data prevista para 0 seu terrnino podcndo revestir
as seguintes forrnas:

a) Acordo mutua;
b) Acto unilateral do dir igente do respective service

ou org anisrnc, com fundamento em justa causa
cornprovada em processo disciplinar;

c) Pedido do agente, devidarnente fundamentadu em justa
causa, devendo do indeferimento haver lugar a recurso
para 0 Tribunal Administrative.

2. Entende-se par justa causa, como fundamento de rescisao
par parte do Estado, qualquer motive que constitua infraccao
disciplinar nos termos gerais. ou ainda a manifesta incompetencia
do agente apurado em processo de avaliacao de desempenho.

3. Entende-se par justa causa, como fundarnento de rescisao
por parte do agente a falta de pagamento da rernuneracao por urn
perfodo minima de 3 meses.

ARTIGO 110

(Efeltos da extlncao da relacao contratual)

A e x t inciio da rel acao contratual aplica-se 0 disposto
no n." 2 do artigo 18 do presente Regulamento, para alern dos
demais efeitos previstos na legislacao aplicavel e no contrato.
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