o

servidor publico, ao assumir 0 cargo, deve declarar, sob juramento, os seus rendimentos e
interesses patrimoniais, antes da tomada de posse, assim como suas modifica~6es durante 0
mandato, nos term os do Titulo III da presente lei.
Artigo 21-A
(Tempo de decisao)
1. 0 servidor publico deve tamar a decisao no tempo requerido para a sua adequada
realiza~ao, com respeito aos prazos legais.

2. Na prossecuc;ao do interesse publico, 0 servidor publico deve tratar as assuntos
com diligencia, evitando demoras e atrasos injustificados na decisao, na resposta ou
na comunieac;ao da peti<;ao, salicita<;ao ou requerimento.
3. Constitui falta grave, passlvel de responsabilidade
publico:
a) retardar ou deixar de
normalmente exigidas;

praticar,

discipiinar e civil do servidor

injustificadamente,

aetos

em

condi<;6es

b) reve!ar factos relacionados

com procedimentos au processos em apreda<;ao,
salvo nos casas de cumprimento do principia do arquivo aberto;

c) recusar ou
publicidade.

retardar

a

divulgac;ao

de

aetas

publicos

susceptlveis

de

SEq;:AO III
Proibic;6es Gerais

Artigo 22
(Proibic;6es)
Sem prejuizo das proibi<;;6es que outras leis estabele~am para casos espedficos, e do que
disp6e 0 Titulo II, as proibi<;;i3esfixadas nesta lei, aplicam-se a todo 0 servidor publico.
Artigo 23
(Projbi;~6es durante 0 exerdcio do cargo)
Durante

0

exerdcio da fun<;ao

e proibido

ao servidor publico:

a) usar 0 poder oficial au a influencia que dele deriva para conferir ou procurar servi<;;os
especiais, nomea<;;6es,ou qualquer outr~ beneflcio pessoal que implique um priviJegio
para si proprio, seus familiares, amigos ou qualquer outra pessoa, mediante
remunera~ao ou nao;
b) emitir normas em seu proprio beneflcio;

~~~
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c)

usar 0 titulo oficial, os distintivos,
assuntos de caracter

papel timbrado

da institui~ao,

ou 0 prestigio

dela para

pessoal ou privado;

d)

usar os servi<;;os de pessoal subalterno, assim como os servi~os que a institui<;;ao presta,
para beneficio proprio, de familiares ou amigos, salvo as regalias a que tem direito;

e)

participar

em transac~oes

financeiras

utilizando

informa<;;ao privilegiada,

nao publica,

e

que tenha obtido em razao do cargo ou fun~ao;

f)

aceitar pagamento ou honorarios por discurso, conferencia ou actividade similar
qual tenha sido convidado a participar na sua qualidade de agente publico;

para 0

g) levar a cabo trabalhos e actividades,
remuneradas
ou nao, fora do seu emprego, que
estejam em conflito com os seus deveres e responsabilidade
au cujo exerdcio possa dar
lugar, com natural razoabilidade,
a duvidas sobre a imparcialidade
na tomada das
decisoes, salvo excep~oes admitidas par lei;
h) recolher ou solicitar, directa ou indirectamente,
quotiza~oes
i) recolher

de outros servi<;;os publicos

ou solicitar,

servidores

directa

j) actuar como agente
judiciais

au indirectamente,

com a fim de obsequiar

ou oferecer

ou advogado

contra a entidade

nas horas de trabalho,

para qualquer

de uma

contribui~oes

ou

fim;

contribui~oes

ou quotiza<;;oes de outros

a um superior;

pessoa em reclama<;;oes administrativas

au

que serve;

k) solicitar a governos estrangeiros
ou a empresas privadas, colabora~ao especial para
viagens, bolsas de estudo, hospedagem,
ofertas em dinheiro ou outras liberalidades
semelhantes,
para seu
proprio
beneficio,
seu c6njuge,
irmao,
ascendente
e
descendentes, em qualquer grau da linha recta ou para terceiro, salvo quando tal pedido
resulte do exerdcio

da fun<;;ao ou cargo;

a

I) auferir beneficios,
margem
daqueles
a que tenha legalrl1ente direito,
e utilizar
abusivamente,
para fins particulares
seus ou de terceiros, os meios que Ihe estao
confiados para 0 cumprimento
das suas fun~oes, designadamente
fundos or<;;amentais,
viaturas de servi~o, fotocopiadoras,
telefones, computadores,
fax, scanners e demais
equipamentos;
II) contratar

\

para assessor[ consultor ou adido de imprenso, trabalhadores,
colaboradores que prestam servi<;os num 6rgao de comunica<;ao social.
Artigo 24
(Relac;ao com terceiros)

Sem prejuizo do que se dispoe no Titulo II sabre 0 Sistema de Conflitos
rela<;ao com terceiros ou com as clientes ou usuarios do sector publico,
publico:

de Interesses, na sua
proibido ao servidor

e

.
.

r
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a) efectuar ou patrocinar para terceiros tramites ou gestao administrativa, que se
encontrem ou nao, a seu cargo, fora dos casas normais da presta<;;aodo servi<;;oou
actividade, de forma que a sua ac(,:aoimplique uma discrimina~ao a favor de terceiros;
b) dirigir, administrar, patrocinar, representar ou prestar servi~os, remunerados au nao, a
pessoas fisicas ou jUridicas, que gerem ou explorem concess6es ou privilegios da
administra<;;aoou que tenham side seus provedores ou contratantes;
d) receber, directa ou indirectamente, beneficios originados em contratos, concessoes,' ou
franquias celebrados ou outorgados pela administra~aa;
e) solicitar ou aceitar, directamente ou por interposta pessoa, presentes, doa~6es, favores,
gorjetas au beneflcios de qualquer tipo, de pessoas que procurem ac<;;i3esde caracter
oficiaf em virtude do beneficio concedido, 0 que se presume, quando 0 beneficio se de
em razao do cargo que se desempenha, nos termos estabelecidos no Titulo II;
e) solicitar servi<;;osou recursos especiais para a institui~ao, quando eles comprometam ou
condicionem de alguma forma a tomada de decisoes;
f)

manter vfnculos que signifiquem beneflcios e obriga<;;oes com entidade directamente
fiscalizadas pela entidade oficial em que presta servi<;;os,ate um ana ap6s a cessa<;;aoda
rela<;;aode trabalho;

g) efectuar ou patrocinar para terceiros, tramites ou gestao administrativa directamente a
seu cargo, ate um ana ap6s a cessa<;;aoda rela<;;aode trabalho.

Artigo 25
(Proibi<;6es durante 0 horario de trabal'ho)

No local de trabalho e durante as horas normais de expediente
servidor publico:
a) realizar trabalhos pessoais ou outros alheios

b)adoptar
laboral;

condutas

ou

acr;6es

c) promover actividades partidarias,

inoportunas

a sua

e proibido ao

responsabilidade;

e perturbadoras

do ambiente

poHtica e religiosas.

Artigo 26
(Proibir;5es no usc de bens)
Ao usar os bens, materiais e equipamento da institui<;;aoe proibido ao servidor publico:

1(\
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a)

usar as instala<;;oes flsicas para algum
publico que compete
institui<;;ao;

b)

usar equipamento
trabalho oficial;

a

do escrit6rio

outro

e demais

prop6sito

bens publicos,

que nao seja consecu<;;ao do fim

para assuntos

distintos

do seu

c) utilizar, indevidamente,

e sobressaientes

os vekuios, combustive!, ferramentas
do vegculo, atribuldos ao servidor pubnco

conforme as regras espedfkas da institui;r;ao.
SEC<;AO IV
Da Etica

SEC<;AO I
Disposi~6es Gerais

Artigo 27
(Normas de conduta etica)

o

titular ou membro de 6rgao publico deve exercer as fun<;;oes que correspondem ao seu
de acordo com 0 disposto na presente lei; e sem prejuizo do que se dispoe em
estatuto proprio
cargo,

Artigo 28
(Prindpios gerais)
1. 0 titular ou membro de 6rgao publico cum pre fun<;;oes destinadas a satisfazer 0
interesse publico e a realiza~ao do bem comum pelo que, no exercfcio das suas prerrogativas,
0
interesse publico prevalece sempre sobre os interesses pessoais, politicos ou de qualquer outra
natureza;
2. No exerdcio das suas fun<;;oes tem sempre presentes as valores sociais da paz, seguran~a,
liberdade e justi~a.

SEq;AO II
Deveres Especiais

Artigo 29
(Deveres eticas)
Sao deveres eticos do titular ou membra de 6rgao publico
a)

exercer a fun~ao com probidade;

b)

depositar
a declara~ao ajuramentada
sobre a inexistencia
de incompatibilidades
impedimentos para 0 exercfcio do cargo, ate 30 dias ap6s a tomada de posse;

c)

abster-se de invocar a qualidade
para realiza<;;ao dos seus interesses
privados, incluindo as actividades profissionais a favor de terceiros;

ou

pessoais

e

d) abster-se de participar na discussao e delibera~ao de assuntos nos quais tenha interesse
particular susceptlvel de causar um conflito de interesses nos termos do Capitulo II

desta Lei.

SECC;AO III
Proibi~oes
Artigo 30
(Proihic;6es)
1. Sem prejulzo das proibi~oes gerais, e proibido
em beneflcio

proprio

0

titular ou membro de orgao publico:

a)

exercer 0 mandato
algum beneflcio;

ou outorgar-se,

directa

ou indirectamente,

b)

receber remunera<;;oes de outras institui~oes publicas ou empresas em que 0 Estado
tenha participa~ao, seja em forma de salario, sen has de presen<;;a ou honorarios. Esta
proibi~ao nao se aplica quando as remunera~oes provenham do exercicio da docencia,
nem os que resultem de fazer parte de delega<;;ao oficial nem as que advenham do
desempenho
de cargos em institui<;;oes de beneficencia.
Igualmente
nao se aplica
quando a remunera<;;ao e proveniente
de direitos adquiridos tais como pensao, reforma
ou previdencia social por cargos exercidos anteriormente;
,',

c)

celebrar directa ou indirectamente,
administra<;;ao publica ou autarquica,
Estado;

d)

Se entende que contrata em forma indirecta quando algum desses cargos nas empresas
co-contratantes
do Estado, sejam desempenhados
pelo c6njuge, au pessoa com quem
viva como tal, irmao, ascendente ou descendente do deputado em qualquer grau da
linha recta;

ou por representa~ao,
contrato
algum com a
ou com empresas em que tenha participa<;;ao 0

e) Discriminar, na selec<;ao, qualquer pessoa, em razao da sua filia<;:ao politica ou
partidaria,

f)

salvo, no caso de nomea<;ao, tratando-se

de pessoal de confian<;a;

nomear ou propor a nomea~ao de familiares para a institui~ao
dependentes do titular ou do membra de orgao publico;

publica ou institui<;;oes

(

--

g) g) utilizar ilegalmente
politico a que pertence.

i-A. Entende-se

recursos publicos para a promo~ao pessoal, ou do partido

que contrata

de forma

cargos nas empresas co-contratantes
como tal, irmao, ascendente

-----------------

indirecta

quem,

ocupando

a/gum

desses

do Estado, seja conjuge au pessoa que viva

au descendente

do titular ou membro de 6rgao publico.

1-8. Nao se eonsideram, na previsao da allnea b) do numero 1 do presente artigo, as
remunera~5les que provenham
sobrevivencia,

de previdencia

funt;:6es ou eargos exercidos,
propriedade

de direitos

adquiridas

de pen sao de reforma

e seguranc;a social/ de vencimentos,
anteriormente,

au de

de ordenados por

e de docencia, bern como de outros de

intelectual.

,

CAPITULO II
Conflito de Interesses

SEC!;AO I
Sistema de Conflito de Interesses

Artigo 39
(Confiito de Interesses)
Ocorre conflito de interesses quando 0 servidor publico, se encontra em circunstancias em que
os seus interesses pessoais interfiram ou possam interferir no cumprimento dos seus deveres
de isen~ao e imparcialidade na prossecu~ao do interesse publico.

Artigo 40
(Objecto do Sistema de Conflito de Interesses)
1. 0 objecto do Sistema de Conflito de Interesses e promover a confian<;;a publica sobre a
integridade da actua~ao publica e sobre 0 processo de tomada de decisoes pelos servidores
publico, mediante 0 estabelecimento de normas e procedimentos que tem por finalidade
assegurar que actuem de acordo com os valores do primado da lei, da etica, justi~a, do respeito
pelos direitos e liberdades fundamentais dos cidadaos, probidade e profissionalismo.

u~~

2. 0 regime do sistema de conflito de interesses estabelece ainda normas que identificam as
circunstancias em que ocorre 0 conflitos de interesses, as normas de gestao desses conflitos, as
garantias administrativas, judicia is e polfticas aplicaveis ao servidor publico e aos cidadaos em
geral, bem como

0

respectivo regime sancionat6rio.

1\
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Artigo 41
(Efeitos do Conflito de Interesses)

o

servidor publico deve abster-se de tomar decisoes, praticar qualquer acto ou celebrar
contrato sempre que se encontre em qualquer circunshlncia que configure conflito de interesses
ou que possa criar no publico a percep<;;aode falta de integridade na sua conduta.

SEC~AO II
Tipos de Conflito de Interesses

Artigo 42
(Categorias)
1. 0 conflito de interesses abrange os seguintes tipos ou categorias:
a) rela~oes de parentesco e de afinidade;
b) rela<;;oespatrimoniais;
c) ofertas e gratifica<;;oes;
d) usa iiegitimo da qualidade de agente publico em beneficio proprio;
e) a situa~ao de ex-titular de servidor publico.
2. Ainda que a presente lei nao se refira expressamente a alguma: situa<;;aocorrespondente a
qualquer dos tipos ou categorias referidas no numero anterior, 0 s:ervidor publico deve suscitar
a duvida perante a Comissao de Etica do sector, nos termos desta lei, OU, na sua ausencia,
perante os respectivos superiores hierarquicos sempre que, potencialmente, os seus interesses
possam conflituar com os da entidade publica ou servi~o no qual se encontra.

Artigo 43
(Relac;6es de parentesco e de afinidade)
1. Existe conflito de interesse, decorrente de rela<;;oesde parentesco, quando 0 servidor pUblico,
tenha de tamar decisoes, praticar um acto ou celebrar um contrato em que nele tenha interesse
financeiro au de qualquer outra natureza:
a)

0

seu c6njuge, qualquer que seja

0

regime de bens, ou pessoa com quem viva como tal;

b) um ascendente ou descendente em qualquer grau de linha recta;
c) qualquer parente ate ao 20 grau da linha colateral;
d) afins de linha recta, ate ao 20 grau;

/"
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e) os filhos adoptivos.

e

2. 0 disposto no numero anterior
ainda aplicavel naqueles casos em que os interesses,
embora nao financeiros, possam inFluenciar a isen<;;aoe imparcialidade de quem deva tomar a
decisao.

Artigo 44
(Excep~oes)
As situa~6es referidas no numero anterior nao impedem que a servidor publico seja professor
de qualquer dos parentes ou afins ou que Ihes possa prestar cuidados de saude.

Artigo 45
(Rela~6es patrimoniais)
Para ereitos da presente lei, considera-se existirem rela<;;oes patrimoniais passfveis de criar
conflito de interesses quando 0 servidor publico:
a) seja titular au representante de outra pessoa em participa<;;i3essociais ou ac~i3es em
qualquer sociedade comercial, civil au cooperativa, que tenha interesse numa decisao,
neg6cio ou qualquer outr~ tipo de rela<;;aode natureza patrimonial, com a entidade a
que pertence e que tenha interesse na decisao a tomar;
b) exer~a actividade profissional liberal ou de outra natureza que se relaciane directamente
com 0 6rgao ou entidade na qual preste servi~os;
c) preste servi<;;os, ainda que eventuais,a
fiscalizada ou regulada pelo ente ao qual
d) por si, ou por interposta
profissional de assessoria au
privadas au particulares, em
da sua qualidade de servidor

0

empresa cuja: actividade seja controlada,
agente se encontra vinculado;

pessoa, singular ou colectiva,' exer<;;a uma actividade
de mandatario sob dependencia de servi<;;osde entidades
assuntos em que deva intervir ou haja intervido em razao
publico;

e) tenha uma rela~ao de neg6cios ou exer<;;aactividades que, directa ou indirectamente,
impliquem a manuten<;;ao de uma rela<;;aode presta<;;aode servi~os com pessoa ffsica ou
jurfdica que tenha interesse na decisao do agente ou do 6rgao colegial a que pertence;
f) seja credor au devedor de pessoa ffsica ou jurfdica que tenha interesse na sua decisao
ou na do 6rgao cOlegial a que pertence.

(

Artigo 4S-A

(Enriquecimento ilfcito)

~

(

/
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1. Constitui acto dz improbidadz

publica conducente

obtzr qualquer tipo de vantagem

patrimonial

mandato, da fun~ao, da aetividade

aD

enriquecimento

ilkito

indevida, em virtude do eargo, do

au do emprego do servidor

efeitos
do
numero
anterior
consideram-se
nomeadamente, os seguintes actos:

de

publico.

improbidade

Para

publica,

a) receber, para si ou para outrem, dinhziro, bern movel au imovel, au qualquer
Dutra vantagem econ6mica,
directa ou indirecta,' a titulo
de comissao,
percentagem, gratifiea<;ao au de presente de quem tenha interesse, directo au
indirecto, que possa ser atingido ou amparado por aec;ao au omissao decarrente
das atribui~6es do servidor publico;

b) obter vantagem econ6mica, direeta au indirecta, para facilitar a aquisi<;ao, a
permuta au a lacac;aa de bern movel OLl im6vel, au a contratar;ao de servi.r;os pela
entidade publica por prer;o superior ao valor de mercado;

c) obter vantag·em economica, directa au indirecta, para facilitar a aliena<;aa, a
permuta ou a laca~ao de bern pubJico au 0 fornecimento de servi~o pela entidade
publica por pre<.;oinferior ao valor do mercado;

d) utilizar, em obra ou servi~o particular, veiculos, maquinas, equipamentos ou
material de qualquer natureza, de propriedade ou adisposi<;ao de entidade
publica, bem como 0 trabalho de servidores publicos, ,empregados ou terceiros
contratados por entidade publica;

e) obter vantagem econ6mica de quaiquer natureza, directa ou indirecta, para
tolerar a explorac;ao ou a pratica de jogos de azar, de lenoclnio, de narcotrafico,
de contrabando, de usura ou de qualquer outra actividade ilkita ou aceitar
promessa de tal vantagem;

f) obter vantagem economica de qualquer natureza, directa ou indirecta, para
fazer dec!arac;ao falsa sobre medi~ao ou ava!ia~ao em obras publicas ou qualquer
Dutro servic;o ou sabre quantidade, peso, medida, qualidade ou car21cterlstica de
mercadorias au bens fornecidos a qualquer entidade publica;

g) adquirir, para si au para outr,em, no exerdcio de mandato, cargo, emprego au
fun.~ao publica, bens de qualquer natureza cujo valor seja despropor:cional
evoJu<;ao do patrimonio ou
renda do servidor publico;

('
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h) aceitar emprego

ou exereer

juridica qu'e tenham

actividade

interesse

de consultoria

susceptivel

acc;ao au per amissae decorrente

para pessoa f1sica au

de ser atingido

das atribuit;:6es do agente

ou amparado

por

publleo, durante

a

actividade;

i) obter vantagem

economica

de qualquer

para omitir acto de oficio, providencia

k) integrar, no seu patrimonio,
pertencentes

acervo patrimonial

m)

obter

proprio,

de entidade

vantagem

directa ou indirectamente,

ou declara~ao a que esteja obrigado;

de forma illcita, bens, rendas, verbas ou valores

ao aeervo patrimonial

I) usar, em proveito

natureza,

de entidade

bens, rendas,

publica;

verbas au valores

integrantes

do

publica;

economica

para

aplicat;ao de verba publica de qualquer

intermediar

a disponibiliza<;:ao

ou

a

natureza,

Artigo 46
(Ofertas ou gratifica<;:6es nao admisslveis)
1. 0 servidor publico nao deve, pelo exerdcio d9s suas fun~oes, exigir ou receber beneffcios e
ofertas, directamente ou por interposta pessoa, de entidades singulares ou colectivas, de direito
mo<;;ambicanoou estrangeiro.
2. Sao incluldas na proibi~ao estabelecida

no. numero anterior todas as ofertas com valor
superior a um ter<;;odo salario mensa I ou anual do titular de cargo politico au servidor publico,
pago pela entidade publica para que presta servi~os, seja, nomeadamente em:
a) moeda nacional ou estrangeira;
b) bens moveis de qualquer natureza, tais como mobiliarios, electrodomesticos, joias e
outr~ tipo de artefactos;
c) bens imoveis ou em quaisquer servi<;;osde repara~ao dos imoveis do agente PUbliCO,('
bem como 0 seu arrendamento;
d) viaturas, embarca<;;oesou quaisquer meios de transporte;
e) ferias pagas;
f) quaisquer tipo de ofertas ou vantagens.

