Lei nO
de

o

exerdcio

de fun~6es na administra~ao

I 2012
de

publica exi,ge a probidade e respeito da

etica.
COrivindo sistematizar as normas que consagram os deveres, as responsabilidades

e

as obriga~5es dos servidores publicos para assegurar a moralidade, a transparencia,
a imparciaJidade e a probidade publicas, a Assembleia da Republica, ao abrigo do nO

1 do artigo 179 da Constitui~ao da Republica, determina:
LEI DE PROBIDADE PUBLICA
CAPITULO I
Disposi~6es gerais

SEC<;AO I
Principios Gerais

Artigo 1,
(Objecto)
A presente lei estabelece as bases e 0 regime jurfdico relativo,
respeito pelo patrimonio publico, por parte do servidor publico.

"a,

moralidade publica e ao

Artigo 2
(Ambito de aplica~ao)
1. As disposic;:oesda presente lei aplicam-se a todo 0 servidor publico sem prejulzo de normas
especiais que regem para certas categorias 0 exerdcio de cargo publico.
2. Sao, igualmente, abrangidos pela presente lei as autoridades de entidades nao publicas,
singulares ou colectivas, circunstancialmente investidas de poderes pUblicos.

Artigo 3
(Conceito de servidor publico)
1. Considera-se servidor publico a pessoa que exerce mandato, cargo, emprego ou func;:aoem
entidade publica, em virtude de eleic;:ao, de nomeac;:ao, de contratac;:ao ou de qualquer outra
forma de investidura ou vinculo, ainda que de modo transit6rio ou sem remunerac;:ao." ~
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2. Se entende como sin6nimos de servidor publico os termos funcionario, agente do Estado,
empregado publico, agente municipal e qualquer outro similar, que se utilize para referir-se
pessoa que cumpre func;:oesem entidade publica.

a

3. Para efeitos da presente lei sao servidores publicos, nomeadamente, as seguintes entidades:

a) jUlzes e magistrados do Ministerio Publico de todos os tribunais, sem excepc;:ao;
b) juiz do Conselho Constitucional;
c) Governador e vice Governador do Banco de Moc;:ambique;
d) Presidente da Autoridade Tributaria;
e) reitor e vice-reitor de universidades publicas e estabelecimentos de ensino superior;
f)

Embaixador;

g) Presidente da Comissao de Elei~6es, a todos niveis;

h) Consul Geral;

i)

Secretario-Geral;

j)

Inspector de Estado;

k) Secretario Permanente, a todos niveis;

I)

Director Geral;

m) Director Nacional e Director Nacional-Adjunto au equiparado;

n) Director do Secretariado

Tecnico da Administrat;ao

Adjuntos;

Eleitoral, a todes niveisi

j\
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0) Funcionario e agente do Estado;
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p) gestor publico;

q) administrador designado por entidade publica em pessoa colectiva de direito publico ou
em sociedade de capitais publicos ou de economia mista;

r) gestores, responsaveis e funcionarios dos tribunais e das procuradorias;

s) gestores de financ;:as"epatrimonio publico;

t) gestores, responsaveis e funcionarios ou trabalhadores dos institutos publicos, dos fundos
ou fundac;:oespublicas, das empresas publicas e das empresas participadas pelo Estado;

u) titulares dos orgaos e funcionarios
das

Assembleias

municipais,

ou trabalhadores das autarquias locais, membros

membros

das

Assembleias

provinciais,

das

associac;:oespublicas e das entidades que recebam subvenc;:aode orgao publico;

v) titulares
publica;

responsaveis e funcionarios

w) gestores responsaveis e trabalhadores

ou trabalhadores

das instituic;:oes de utilidade

de empresas privadas investidas de func;:oes

publicas mediante concessao, licenc;:a,contrato ou outros vfnculos contratuais;

x) funcionarios publicos e trabalhadores

do sector publico-administrativo

e empresarial,

integrados na administrac;:ao directa ou indirecta do Estado ou administrac;:ao aut6noma do
Estado;

y) elementos da Forc;:ae Seguranc;:ae das Forc;:asParamilitares a todos os nfveis;

yl) Director de Divisao.
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Artigo 4
(Titular ou Membra de Orgao Publico)

Para efeitos da presente lei e Titular au Membra de Orgao Publico aquele que
exerce urn dos seguintes cargos politicos:

a) Presidente da Republica;

b) Presidente da Assembleia da Republica;

c) Prim"eiro-Ministro;

d) Provedor de Justic;:a;

dl) Deputado da Assembleia da Republicai
e) Ministro;

f)

Vice-Ministro;

gl) Presidente da Assembleia Provincia Ii

g) Governador Provincial;

hi) Presidente da Assembleia Municipal au de povoac;aoi

h) Presidente do Conselho Municipal ou de povoac;:ao;

i)

Administrador Distrital;

j)

Vereador do Conselho Municipal ou de povoac;:ao
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k) Chefe de Posto Administrativo;

I)

Chefe de Localidade;

m) Chefe de Povoac;:ao;

n) os demais cargos politicos que venham a ser criados.

Artigo 5
(Prindpios e deveres eticos)
l. A designac;:ao,para um-cargo publico, por eleic;:ao,por nomeac;:aoou por contrato, pressupoe
e implica a estrita observancia da Constitui~ao da Republica e da legalidade, bem como dos
prindpios e deveres de etica profissional que garantem 0 prestlgio dos cargos e das entidades
neles investidos.
2. 0 exerdcio da func;:ao publica deve orientar-se 'para a satisfac;:aodo bem comum que e seu
fim ultimo e essencial.

2.A. No exerclcio

das suas fun~6esJ

a servidor publico tern sempre presente os

valores socia is da paz, seguram,;a, liberdade e justi~a.

3. 0 servidor publico deve inspirar confianc;:a nos cidadaos para fortalecer a credibilidade da

instituic;:ao que serve e dos seus gestores.

SEC<;AO II
Deveres Eticos do Servidor Publico

Artigo 6
(Principios eticos)

o servidor

publico, alem dos deveres gerais contidos na Constituic;:aoda Republica, e sem
prejulzo do que dispuser legisla~ao espedfica, pautam a sua actuac;:aopelos seguintes deveres
e principlos eticos:

(

a) nao discriminac;:ao e igualdade;

/

b) legalidade;
c) lealdade;

J""5

d) probidade publica;
e) supremacia do interesse publico;

f) eficiencia;
g) responsabilidade;
h) objectividade;
i)justic;:a;
j) respeito pelo patrimonio publico;
k) reserva e discric;:ao;
I) decoro e respeito perante

0

publico;

m) conhecimento das proibic;:oese regimes especiais aplicaveis;
n) escusa de participac;:aoem actos em que incorra num confiito de interesse;

0) declarac;:aode patrimonio;

01) parcimonia; e .
02) competencia.

Artigo 7
(Dever de igualdade)

o

servidor publico exerce 0 seu cargo no respeito estrito pelo dever de nao discriminar, em
razao da cor, rac;:a, origem etnica, sexo, religiao, filiac;:ao polltica ou ideologica, instru~ao,
situac;:ao economica ou condiC;ao social e pelo principio da igualdade de todos perante a
Constituic;:aoe a lei.

Artigo 8
(Dever de legalidade)

(

Na sua actuac;:ao0 servidor publico observa estritamente a Constituic;:aoe a lei,
Artigo 9
(Dever de lealdade)
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No exerdcio das suas func;:oes, 0 servidor publico executa, com lealdade, as missoes e tarefas
definidas superiormente, no respeito escrupuloso da lei e das ordens legltimas dos superiores
hierarquicos.

Artigo 10
(Dever de probidade publica)

o

servidor publico pauta-se

pe\a observancia

de valores de boa administrat;ao

e

honestidade no desempenho da sua fun<;ao, nao podendo solicitar ou aceitar, para si
au para terceiro,

directa

ou indirectamente,

quaisquer

presentes, emprestimos,

facilidades ou quaisquer ofertas que possam pDr em causa a liberdade da sua
a independem:ia

do seu juizo

e a credibilidade

e autoridade

ac~ao,

da administra<;ao

publica, dos seus 6rgaos e servit;os.

Artigo 11
(Dever de supremacia do interesse publico)

o servidor

publico coloca 0 interesse publico acima de quaisquer outros, e, no exerdcio das
suas func;:oes,serve exclusivamente os interesses publicos, no respeito dos direitos e interesses
legalmente protegidos dos cidadaos.

Artigo 12
(Dever de eficiencia)

1. 0 servidor publico desempenha as tarefas e missoes inerentes ao respectivo cargo, com
merito, brio, eflciencia e profissionaiismo, observando, nomeadamente, as seguintes regras:
a) usar 0 tempo de trabalho utilizando sempre seu melhor espac;:o,na forma mais produtiva
posslvel, empregando-o no desenvolvimento das tarefas que correspondem ao cargo,
com 0 esmero, a intensidade e 0 cuidado apropriados;
b) esforc;:ar-sepor encontrar e utilizar as formas mais eficientes e economicas de realizar as
tarefas, assim como para melhorar os sistemas administrativos e de atenc;:ao aos
usuarios;
c) velar pel a conservac;:ao de bens, objectos e demais meios materiais que integram 0
patrimonio do Estado e 0 de terceiros que estejam sob sua guarda e entrega-Ios quando
for 0 caso;

p

d) fazer uso correcto de bens e materiais que Ihe sejam entregues para realizar as suas tarefas,
procurando retirar de cada um 0 maximo de rendimento e evitando 0 desperdicio.
~~
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1.A. 0 servidor publico deve evitar a descuido, a negligencia e comportamentos
prejudiquem 0 curnprimento das suas tarefas.

que

Artigo 13
(Dever de responsabilidade)

o

servidor publico deve actuar com 0 claro sentido do dever que Ihe corresponde para 0
cumprimento do fim publico que cabe
instituic;:ao qLie serve e das consequencias que 0
cumprimento ou incumprimento desse dever tem em relac;:ao com esse cometimento
institucional.

a

Artigo 14
(Dever de objectividade e interesse publico)
l. 0 servidor publico deve sempre emitir jUlzos objectivos, sem influencia de criterios pessoais
ou de terceiros nao autorizado, e deve-se abster de participar em qualquer decisao quando
exista violencia moral sobre si que possa leva-Io a nao cumprir seu dever de objectividade.

°

2. 0 servidor publico exerce as suas fun<;oes ao servi~o do Estado e prossegue,
sempre, a satisfac;ao dos interesses gerais dos cidadaos.
2.A actuat;aO do servidor publico deve fundar-se em considerac;6es objectivas,
orientadas para 0 interesse cornum,
margem de qualquer Dutro factor que exprima
au favore<;a posic;6es pessoais, familiares, corporativas ou quaisquer outras que
colidam com 0 interesse publico.

a

Artigo 15
(Dever de justi~a)

o

a

servidor publico desenvolve as actividades inerentes
sua func;:aocom a devida ponderac;:ao,
garantindo justic;:a nas decisoes que toma para a resoluc;:ao das pretensoes ou interesses
legltimos dos cidadaos.
Artigo 16
(Dever de respeito pelo patrimonio

publico)

1. 0 servidor publico deve abster-se de usar 0 patrimonio publico para fins pessoais, bem como
de praticar actos que lesem ou que sejam susceptlveis de reduzir 0 seu valor, em consequencia
de desvio, apropriac;:ao, esbanjamento ou delapidac;:ao dos bens de que tenha a guarda em
virtude do cargo, mandato fun<;ao au do emprego.

(

2. 0 servidor publico deve proteger e conservai os bens publicos, devendo abster-se
de utilizar instalac;6es, bens moveis e servi<;os em beneflcio particular.
3. Os recursos, os meios tecnicos e a material
desempenho das tarefas da institui~ao.

gastavel devem ser util~!za
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4. 0 servidor publico deve fazer uma racional utiliza~ao dos bens que ioe sao
facultados, evitar desperdicios e nao permitir que qualquer outra pessoa deles se
aproveite,
margem do fim que lhes foi destinado, no cumprimento da missao
publica.

a

5. No exercicio das suas fum;6es 0 servjeor publico deve agir com equillbrio,
ponderat.;:ao, moderat;ao, cautela e precaw;ao na utiliza~ao dos recursos postos
sua
disposit;:ao.

a

Artigo 17
(Dever de reserva e discri~ao)

a

Sem prejulzo do direito dos cidadaos
informac;:ao, 0 servidor publico usa da maior reserva e
discri;:ao em relac;:ao a factos e informac;:oes de que tenha conhecimento,
no exerdcio ou por
causa do exerdcio das suas f~nc;:oes, mesmo apos a cessac;:ao de func;:oes.

Artigo 18
(Dever de decoro)
1. 0 servidor publico deve observar perante 0 publico, no servic;:o ou fora dele, conduta
correcta, digna e decorosa, de acordo com a sua hierarquia e func;:ao, evitando condutas que
possam minar a confianc;:a do publico na integridade do funcionario e da instituic;:ao que serve.
2. 0 servidor publico deve ser respeitador
chefes, subalternos e colegas.

e cortes

no trato

com as usuarios

do servic;:o, seus

Artigo 19
(Dever de conhecimento das proibi~5es)

o

servidor publico deve conhecer as disposic;:oes legais e regulamentares
sobre impedimentos,
incampatibilidades,
e proibic;:oes, e qualquer outro regime especial que Ihe seja aplicavel, e
assegurar-se de cumprir com as acc;:oes necessarias para determinar se esta ou nao abrangida
pelas proibic;:oes neles estabelecidas.

Artigo 20
(Dever de escusa)

o

servidor publico deve abster-se de participar em qualquer processo decisorio, incluindo na
sua fase previa de consultas e informac;:ao, na qual, a sua vinculac;:ao com actividades externas
seja ou possa ser afectada pela decisao oficial, possa comprometer
seu criterio ou dar azo, com
natural razoabilidade, a duvidas sabre a sua imparcialidade.

Artigo 21
(Dever de declara<;ao de patrimonio)
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