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APRESENTAÇÃO 

Por despacho da Inspetora-Geral, de 9 de novembro de 2015, foi constituído o grupo de trabalho 

incumbido de apresentar um projeto de Manual da Ação Disciplinar, matéria que integra as 

atribuições e as competências da IGAS, nos termos do artigo 2.º, n.º 2, alínea f), e do artigo 4.º, 

n.º 1, alíneas e) a l), ambos do Decreto-Lei n.º 33/2012, de 13 de fevereiro. 

A elaboração do Manual teve por base o planeamento, a metodologia, e os objetivos 

sistematizados na ficha de projeto (PJT005), apresentada pela UCP. 

A elaboração do Manual teve em conta os objetivos previstos na ficha de projeto (reforço da 

capacidade institucional, através da padronização e da normalização de metodologias) e destina-

se a dotar os seus utilizadores de um guião jurídico, sobre o enquadramento da responsabilidade 

disciplinar e sobre a tramitação dos procedimentos disciplinares, introduzido pela Lei n.º 

35/2014, de 20 de junho, que aprovou a Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas (LTFP), a 

contribuir para a redução do tempo afeto à instrução dos processos e a minimizar o risco de 

ocorrências de eventuais erros, atrasos e prescrições. 

O Manual está organizado em três partes distintas, mas complementares.  

A primeira parte compreende e define os principais princípios que regem a actividade 

administrativa. 

A segunda parte regula a tramitação do procedimento disciplinar comum, bem como a dos 

procedimentos disciplinares especiais.  

A terceira parte apresenta vários modelos de peças processuais, que fazem parte da tramitação do 

procedimento disciplinar e que constam em anexo.  

A consulta do Manual não dispensa nem substitui a consulta da respetiva legislação. 

O Manual foi integralmente revisto pela Lic. Adelaide Magalhães Sequeira, Procuradora-Geral 

Adjunta e formadora da ação de formação “O Direito Disciplinar da Relação de Emprego 

Público”, ministrada na IGAS nos dias 3 e 10 de julho de 2015.  
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I PARTE 

ENQUADRAMENTO DA RESPONSABILIDADE DISCIPLINAR 

 

1. PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS 

O exercício do poder disciplinar, regulado pelas disposições dos artigos 176.º a 240.º, da LTFP, 

encontra-se sujeito aos princípios gerais da atividade administrativa – artigo 2.º, n.º 3 e 5, do 

CPA – e, subsidiariamente, às normas de direito penal e de direito processual penal – artigos 18.º, 

29.º, n.ºs 4 e 5, 32.º, 266.º, 269.º, n.º 3, todos da CRP.  

 

 

 

 

 

Princípios fundamentais da Administração Pública  

 A Administração Pública visa a prossecução do interesse público, no respeito 

pelos direitos e interesses legalmente protegidos dos cidadãos. Os respetivos 

órgãos e trabalhadores estão subordinados à Constituição e à Lei – princípio da 

legalidade – e devem atuar, no exercício das suas funções, com respeito pelos 

princípios da igualdade, da proporcionalidade, da justiça, da imparcialidade e 

da boa-fé (artigo 266.º da CRP e artigos 3.º, 4.º e 6.º a 10.º do CPA). 

*** 

 Os demais princípios gerais da atividade administrativa pública, de entre outros, 

os da boa administração, da colaboração com os particulares, da participação, 

da decisão, da responsabilidade, da administração aberta e da proteção de 

dados pessoais são aplicáveis ao procedimento disciplinar e  devem ser 

conjugados com os princípios basilares do direito sancionatório público e com os 

princípios do regime disciplinar público (artigos 5.º e 11.º a 19.º do CPA).  
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Outros princípios do procedimento disciplinar público 

 

 Princípio do exercício procedimentalizado do poder disciplinar - não pode haver 

lugar à aplicação de uma sanção disciplinar, à excepção da aplicação da sanção 

disciplinar de repreensão, sem que tenha sido previamente organizado o competente 

procedimento disciplinar, e sem que tenha sido dada oportunidade ao trabalhador para 

apresentar a sua defesa –  artigos 194.º, n.º 1 e 298.º da LTFP. 

 Princípio da unidade da infração disciplinar – não pode ser aplicada mais de uma 

sanção disciplinar, por cada infracção praticada, por infracções acumuladas que tenham 

sido apreciadas num único processo, ou por infracções que tenham sido apreciadas em 

processos que foram apensados, independentemente do facto das mesmas se terem 

prolongado no tempo – artigos 180.º, n.º 3 e 199.º n.º 1, da LTFP. 

 Princípio da publicidade do processo disciplinar – o processo disciplinar só tem 

natureza secreta até à dedução da acusação, sem prejuízo da faculdade, que poderá ser 

concedida ao trabalhador, de poder consultar o processo na fase de instrução, embora 

sujeito ao dever de sigilo, podendo consubstanciar a quebra deste dever de sigilo a 

prática de infração disciplinar – artigo 200.º da LTFP. 

 Princípio da autonomia processual – o procedimento disciplinar é independente e 

autónomo do processo-crime, sendo diferentes os pressupostos da respetiva 

responsabilidade e diversa a natureza e finalidade das sanções aplicadas nos 

respectivos processos – artigo 179.º, n.º 3 da LTFP. 
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Princípios basilares do direito sancionatório público 

 

 Princípio da culpa – a aplicação de uma sanção pressupõe sempre a existência de culpa, 

consubstanciada num juízo de reprovação e/ou de censurabilidade, pelo facto de o 

trabalhador não ter atuado, de acordo com os deveres funcionais que conhecia ou 

podia/devia conhecer, encontrando-se em condições de o fazer e de se motivar por eles – 

artigo 29.º, n.º 4 da CRP e 183.º da LTFP.  

 Princípio do contraditório/audiência e defesa – reconhece ao trabalhador o direito de 

ser ouvido em qualquer fase do processo, de se pronunciar, de impugnar todos os 

testemunhos/depoimentos e/ou demais elementos de prova juntos ao processo – artigos 

32.º, n.º 10 e 269.º, n.º 3 da CRP, artigos 203.º e 214.º a 218.º da LTPF. 

 Princípio da presunção de inocência - todo o trabalhador se presume inocente até ao 

trânsito em julgado da condenação – artigo 32.º, n.º 2, da CRP e artigo 204.º da LTFP.  

 Princípio do “In Dubio Pro Reo” – a prova recolhida tem de legitimar uma convicção 

segura da materialidade dos factos imputados, para além de toda a dúvida razoável, de 

forma a poder ser aplicada uma sanção. 

 Princípio do “Non Bis In Idem” – ninguém pode ser julgado mais do que uma vez pelo 

mesmo facto – artigo 29.º, n.º 5 da CRP. 

 Princípio do inquisitório – o instrutor tem o poder/dever de proceder à realização de 

todos os atos de instrução, que considere convenientes e necessários para a instrução do 

procedimento disciplinar, com vista à descoberta da verdade material dos factos, 

podendo também adotar as providências que se afigurem convenientes, em 

conformidade com os princípios gerais do processo penal – artigo 58.º do CPA e artigos 

201.º, n.º 2 e 212.º da LTFP. 
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2. ÂMBITO DO PODER DISCIPLINAR  

 O exercício do poder disciplinar, enquanto instrumento jurídico de garantia da relação 

jurídica de emprego público, permite assegurar o normal funcionamento dos serviços da 

Administração Pública. 

 O exercício do poder disciplinar rege-se pelas normas previstas nos artigos 176.º a 240.º da 

LTFP, aplicáveis às entidades integradas na administração direta e indireta do Estado, 

excluindo-se do âmbito da sua aplicação as entidades públicas empresariais – artigos 1º, n.º 

2, 2.º, n.º 1, alínea b) e 3.º, todos da LTFP. 

 O exercício do poder disciplinar aplica-se também aos trabalhadores que mantenham o 

vínculo de emprego público e que prestem serviço nos hospitais integrados na rede de 

prestação de cuidados de saúde, com a natureza jurídica de estabelecimentos públicos, 

dotados de personalidade jurídica, autonomia administrativa, financeira e patrimonial e 

natureza empresarial
1
 - artigo 1.º, n.º 6, da LTFP. 

 

3. SUJEITOS E TITULARES DO PODER DISCIPLINAR  

 O trabalho em funções públicas poder ser prestado mediante vínculo de emprego público, 

ou mediante a celebração de contrato de prestação de serviço – artigo 6.º da LTFP. 

 Os trabalhadores estão sujeitos ao poder disciplinar, a partir da constituição do vínculo de 

emprego público, em qualquer das suas modalidades – artigo 176.º, n.º 3, da LTFP. 

 Os trabalhadores com vínculo de emprego público, nas modalidades de contrato em 

funções públicas, nomeação, ou comissão de serviço, encontram-se sujeitos ao poder 

disciplinar, dada a natureza laboral da sua atividade, exercida de uma forma subordinada, 

mediante o cumprimento de um horário e do recebimento de uma remuneração. 

 Qualquer superior hierárquico tem competência para instaurar ou mandar instaurar 

procedimento disciplinar contra os respetivos trabalhadores, ainda que não tenha 

competência para a aplicação de sanção disciplinar. 

                                                                    
1 Veja-se o Decreto-Lei n.º 233/2005, de 29 de dezembro, que criou os hospitais de natureza empresarial e estabeleceu o seu regime jurídico, 

bem como o Decreto-Lei n.º 12/2015, de 26 de janeiro, sobre as Unidades Locais de Saúde (ULS). 
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 O membro do Governo respetivo tem competência para instaurar ou mandar instaurar 

procedimento disciplinar contra os dirigentes máximos dos órgãos e/ou serviços – artigos 

176.º e 196.º, sem prejuízo do artigo 207.º, n.º 4, todos da LTFP. 

 O Inspetor-Geral da IGAS tem competência para instaurar, mandar instaurar, e decidir 

processo de inquérito, processo disciplinar, processo especial de averiguações, e processo  

de sindicância, podendo avocar os processos de natureza disciplinar, que correm seus 

termos em quaisquer instituições ou serviços dependentes ou sob a superintendência do 

MS, quando tal se justifique – artigo 4º, n.º 1, alínea e) do Decreto-Lei n.º 33/2012, de 13 

de fevereiro. 

 A sanção disciplinar de repreensão escrita pode ser aplicada por todos os superiores 

hierárquicos em relação aos seus trabalhadores. 

 As restantes sanções disciplinares só podem ser aplicadas pelo dirigente máximo do órgão 

e/ou serviço. 

 O Inspetor-Geral da IGAS tem competência para aplicar as sanções disciplinares aos 

trabalhadores com vínculo de emprego público, no âmbito dos processos instruídos ou 

decididos pela IGAS, e submeter a despacho ministerial os processos disciplinares com 

proposta de aplicação de sanção disciplinar ao dirigente máximo do órgão ou serviço. 

 A aplicação de qualquer sanção disciplinar ao dirigente máximo do órgão e/ou serviço 

compete ao membro do Governo respetivo – artigos 176.º e 197.º da LTFP 

 A entidade com competência para sancionar o trabalhador de cargo, de carreira ou de 

categoria de complexidade funcional superior, tem competência para sancionar todos os 

outros trabalhadores, que foram acusados pelo mesmo facto e/ou por factos conexos entre 

si.  

 A entidade com competência para sancionar o trabalhador com antiguidade superior no 

exercício de funções públicas, tem competência para sancionar os trabalhadores que sejam 

titulares do mesmo cargo, carreira ou categoria, de complexidade funcional idêntica – 

artigo 221.º da LTFP. 

 A competência sancionatória pode ser afastada quando o trabalhador visado deixe de 

exercer funções no órgão ou serviço, após a prática de infração disciplinar, sendo que, 
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neste caso, a sanção disciplinar é aplicada pela entidade competente à data em que for 

proferida a decisão – artigo 198.º da LTFP. 

 A alteração da situação jurídico-funcional do trabalhador não impede a sua punição, por 

infrações cometidas no exercício da função – artigo 176.º, n.º 4, da LTFP, contudo o 

empregador público apenas tem poder disciplinar sobre o trabalhador ao seu serviço, 

enquanto vigorar o vínculo de emprego público – artigo 76.º da LTFP. 

 O exercício do poder disciplinar cabe à entidade cessionária, em situações de cedência de 

interesse público, ainda que os factos praticados pelo trabalhador cedido e que constituam 

infração disciplinar tenham sido praticados no âmbito do vínculo de origem, excetuando-se 

a aplicação de sanção disciplinar extintiva – artigo 242.º, n.
os

 6 a 8, da LTFP. 

 

4. DEVERES E OBRIGAÇÕES DOS TRABALHADORES EM FUNÇÕES PÚBLICAS 

 O exercício do poder disciplinar visa acautelar o regular e o bom funcionamento do serviço 

em que o trabalhador se insere e que pode ser ofendido, com a violação de deveres gerais 

e/ou especiais, decorrentes das funções exercidas.   

 Deveres gerais são todos aqueles que visam assegurar o normal funcionamento dos 

serviços.  

 O dever de prossecução do interesse público consiste na sua defesa e no respeito pelo 

cumprimento da Constituição, pelas leis e pelos direitos e interesses legalmente protegidos 

dos cidadãos – artigo 73.º, n,º 3, da LTFP. 

 O dever de isenção consiste em não retirar vantagens, diretas ou indiretas, pecuniárias ou 

outras, para si ou para terceiro, das funções que exerce – artigo 73.º, nº 4, da LTFP. 

 O dever de imparcialidade consiste no desempenho das respetivas funções, com 

equidistância e isenção, sem qualquer tipo de discriminação, positiva ou negativa, e 

sempre, na perspetiva do respeito pela igualdade dos cidadãos – artigo 73.º, nº 5, da LTFP. 

 O dever de informação consiste em prestar ao cidadão toda a informação que seja 

solicitada, com ressalva daquela que, nos termos legais, não possa ser divulgada – artigo 

73.º, n.º 6, da LTFP. 

 O dever de zelo consiste no conhecimento e na aplicação das normas legais e dos 

regulamentares, das ordens e das instruções dos superiores hierárquicos, e no exercício 
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das funções, de acordo com os objetivos fixados, e através da utilização de todas as 

competências consideradas adequadas – artigo 73.º, n.º 7, da LTFP. 

 O dever de obediência consiste em acatar e cumprir as ordens e as instruções emanadas 

dos legítimos superiores hierárquicos, dadas em objeto de serviço, e com a forma legal – 

artigo 73.º, n.º 8, da LTFP. 

 O dever de lealdade consiste em desempenhar as funções com subordinação aos 

objetivos do órgão ou do serviço – artigo 73.º, n.º 9, da LTFP. 

 O dever de correção consiste em tratar com respeito os utentes dos órgãos ou serviços e 

os restantes trabalhadores e superiores hierárquicos – artigo 73.º, n.º 10, da LTFP. 

 Os deveres de assiduidade e de pontualidade consistem em comparecer ao serviço 

regular e continuamente, cumprindo o respetivo horário. Este dever implica a frequência 

em ações de formação e de aperfeiçoamento profissional, na atividade em que exerce 

funções, e das quais apenas pode ser dispensado por motivo atendível e aplica-se na 

situação de requalificação do trabalhador – artigo 73.º, n.
os

 11 e 12, da LTFP. 

 Os deveres especiais regulam aspetos de determinado serviço e/ou determinada atividade 

profissional (vg. a área da Saúde e demais áreas profissionais, com deveres específicos, 

determinados pelas respetivas Ordens Profissionais) e constam de regulamentos e de 

instrumentos de regulamentação colectiva de trabalho. A violação dos deveres especiais 

implica, em regra, também a violação de um ou de vários deveres gerais – artigo 73.º, n.º 

13, da LTFP.  

 

5. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DA INFRAÇÃO DISCIPLINAR 

 A infração disciplinar consiste no comportamento do trabalhador que, por ação ou por 

omissão, ainda que meramente culposa, viole deveres gerais e/ou especiais inerentes à 

função que exerce, consistindo a ilicitude da conduta na negação dos valores ligados a tais 

deveres – artigo 183.º da LTFP. 

 A infração disciplinar pode verificar-se sem que haja, do ponto vista objetivo, a ocorrência 

de um dano e/ou resultado e, sem que haja, do ponto de vista subjetivo, a demonstração do 

dolo, bastando que o comportamento do trabalhador possa ser censurado, a título de 

negligência. 
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6. QUALIFICAÇÃO DOS ILÍCTOS E DOS TIPOS DE SANÇÃO   

 A responsabilização disciplinar pressupõe a subsunção de uma infração a uma 

determinada sanção, já que a cada infração deverá corresponder, em abstrato, uma sanção 

disciplinar, prevista em norma legal. 

 As normas legais constantes dos artigos 184.º a 188.º da LTFP descrevem as várias 

espécies de infrações disciplinares, fazendo-lhes corresponder as sanções aplicáveis, em 

abstrato. 

 A enumeração dos tipos de infração disciplinar reveste um caráter exemplificativo, de 

forma a abranger toda a conduta reprovável a nível disciplinar e, relativamente à qual, 

será aplicada uma sanção disciplinar, taxativamente prevista na LTFP, na sequência de 

uma avaliação sobre a gravidade e a ilicitude da respetiva conduta. 

 Algumas infrações disciplinares tipificam qual a sanção disciplinar aplicável. 

 

7. CIRCUNSTÂNCIAS DIRIMENTES E EXCLUSÃO DA RESPONSABILIDADE 

 A verificação de circunstâncias dirimentes da responsabilidade disciplinar, 

consubstanciadas na ausência da capacidade volitiva e/ou cognitiva do trabalhador (a 

coação física, a privação acidental e involuntária do exercício das faculdades intelectuais, 

a legítima defesa, própria ou alheia, a não exigibilidade de conduta diversa, o exercício de 

um direito ou o cumprimento de um dever), avaliadas à data da prática da infração, 

excluem a ilicitude do comportamento do trabalhador – artigos 190.º e 232.º da LTFP 

 A LTFP não apresenta uma enumeração exaustiva das circunstâncias dirimentes e 

atenuantes da responsabilidade disciplinar, pelo que deverá também atender-se às causas de 

exclusão da ilicitude e/ou da culpa, previstas no CP, designadamente, o conflito de deveres, 

o estado de necessidade objetivo e/ou estado de necessidade subjetivo e a 

inimputabilidade.  

 A responsabilidade disciplinar do trabalhador é excluída quando atue no cumprimento de 

ordens ou instruções, emanadas do respetivo superior hierárquico, em matéria de serviço 

e, quando delas tenha previamente reclamado ou exigido a sua transmissão ou 

confirmação por escrito. 

 Caso o trabalhador atue no cumprimento de uma ordem ou de uma instrução é necessário 
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clarificar se tal ordem ou instrução é legal, se existe o dever de obediência, o dever de 

reclamação e/ou o dever do pedido da sua transmissão ou confirmação por escrito – artigo 

177.º n.º 1 da LTFP. 

 Caso o trabalhador considere ilegal a ordem ou instrução recebidas, faz expressamente 

menção desse facto, através de reclamação ou de pedido da sua transmissão ou 

confirmação por escrito – artigo 177.º n.º 2, da LTFP e o artigo 271.º, n.
os

 2 e 3, da CRP.  

 

8. PRESCRIÇÃO DA AÇÃO E DO PROCEDIMENTO DISCIPLINAR 

 Os prazos de prescrição da ação de natureza disciplinar constituem um limite ao exercício 

do poder disciplinar. 

 O prazo de 60 dias para a instauração de processo de natureza disciplinar assume a 

natureza de um prazo de caducidade do exercício desse direito.  

 A infração disciplinar prescreve no prazo de um ano sobre data da respetiva prática, salvo 

quando consubstancie também a prática de infração penal, caso em que se aplicam os 

prazos de prescrição estabelecidos na lei penal à data da prática dos factos – artigo 178.º n.º 

1 da LTFP
 
–, sendo que tal facto não obsta à independência e à autonomia de ambos os 

processos – artigo 179.º, n.º 3, da LTFP.
 

 O direito de instaurar procedimento de natureza disciplinar prescreve no prazo de 60 dias, 

a contar da data do conhecimento da infração por qualquer superior hierárquico. Só o 

conhecimento dos factos e das respetivas circunstâncias, suscetíveis de lhes conferir 

relevância jurídico-disciplinar é que relevam para a contagem deste prazo. 

 O prazo de prescrição para instaurar procedimento de natureza disciplinar, em caso de 

infração disciplinar continuada, inicia-se apenas a contar da data da prática do último ato, 

aplicando-se, subsidiariamente, as normas dos artigos 30.º, n.º 2 e 119.º, n.º 2, alínea b), 

ambos do CP. 

 A suspensão do prazo de prescrição para instaurar procedimento de natureza disciplinar 

pode ocorrer, por um período até seis meses, se previamente estiver a correr seus termos 

um processo de sindicância, um processo de inquérito, ou um processo de natureza 

disciplinar, mesmo que não seja dirigido contra o trabalhador a quem a prescrição 

aproveite e sempre que, em qualquer deles, venham a apurar-se infrações por que seja 

responsável – artigo 178.º, n.º 3, da LTFP.  
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 A suspensão do prazo prescricional da infração disciplinar opera quando, 

cumulativamente: os processos tenham sido instaurados nos 30 dias seguintes à suspeita da 

prática de factos disciplinarmente puníveis, o procedimento disciplinar subsequente tenha 

sido instaurado nos 30 dias seguintes à receção daqueles processo para decisão, pela 

entidade competente e, à data da sua instauração, não se encontrar já prescrito o direito de 

instaurar procedimento disciplinar – artigo 178.º, n.º 4, da LTFP. 

 O prazo para a ultimação do procedimento disciplinar ocorre sempre que, decorridos 18 

meses a contar da data em que o processo disciplinar foi instaurado, o trabalhador não 

tenha sido notificado da decisão final – artigo 178.º, n.º 5, da LTFP. 

 A prescrição do procedimento disciplinar suspende-se durante o tempo em que, por força 

de decisão ou de apreciação judicial de qualquer questão, a marcha do processo não possa 

começar ou continuar a ter lugar, voltando a correr o prazo de prescrição a partir do dia em 

que cesse a causa da suspensão – artigo 178.º, n.
os

 6 e 7, da LTFP. 
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QUADRO RESUMO – ENQUADRAMENTO DAS INFRAÇÕES DISCIPLINARES 
 

 1.ª 2.ª 3.ª 4.ª 5.ª 

NATUREZA DA INFRAÇÃO 

(Grau de desvalor do ilícito e da 

culpa) 

Infração leve de 

serviço 

Reveladora de negligência 

ou má compreensão dos 

deveres funcionais 

Reveladora de grave negligência ou 

grave desinteresse pelo cumprimento 

dos deveres funcionais ou de 

comportamentos que atentem 

gravemente contra a dignidade e o 

prestígio da função. 

Reveladora da inviabilização da 

manutenção do vínculo de 

emprego público 

Expressamente prevista na lei ou punida 

com sanção disciplinar igual ou superior 

à de multa desde que praticada por 

titulares de cargos dirigentes ou 

equiparados 

FACTOS  

(Ação/Omissão) 

Atípicos 

(artigo 184.º) 

Os tipificados nos exemplos-

padrão e os demais análogos, 

desde que subsumíveis ao 

corpo do artigo 185.º 

Os tipificados nos exemplos-padrão e 

os demais, desde que subsumíveis ao 

corpo do artigo 186.º 

Os tipificados nos exemplos- 

padrão e os demais, desde que 

subsumíveis ao corpo dos artigos 

187.º e 297.º 

 

Os tipificados nas alíneas a) a d) do n.º 1 

do artigo 188.º e os demais, subsumíveis 

aos artigos 184.º a 187.º. 

O COMETIMENTO DE UMA INFRAÇÃO DISCIPLINAR PODE IMPLICAR A VIOLAÇÃO DE UM OU MAIS DEVERES GERAIS OU ESPECIAIS 

BASE LEGAL 

(Subsunção ao tipo legal e aos 

deveres gerais ou especiais 

violados) 

Artigo 184.º 

conjugado com o 

artigo 73.º, entre 

outros 

Artigo 185.º conjugado com 

o artigo 73.º, entre outros 

Artigo 186.º 

conjugado com o artigo 73.º, entre 

outros 

Artigos 187.º e  297.º conjugados 

com o artigo 73.º,  entre outros 

Artigos 180.º, n.º 2 e 188.º conjugados 

com o artigo 25.º da Lei n.º 2/2004, de 

15 de janeiro, na sua redação atual 

SANÇÃO  

(Aplicável em abstrato) 
Repreensão escrita 

Multa 

 
Suspensão 

Despedimento/ 

Demissão 
Cessação da comissão de serviço 

SANÇÃO  

(Aplicável em concreto) 
Repreensão escrita 

Multa 

ou 

sanção de escalão inferior 

Suspensão 

ou 

sanção de escalão inferior 

 

Despedimento/ 

Demissão 

ou 

sanção de escalão inferior 

Cessação da comissão de serviço 

BASE LEGAL 

(Medida concreta da 

sanção/graduação)  

Artigo 189.º 

conjugado com os 

artigos 190.º a 

191.º 

Artigo 189.º conjugado com 

os artigos 190.º a 191.º 

Artigo 189.º conjugado com os artigos 

190.º a 191.º 

Artigo 189.º conjugado com os 

artigos 190.º a 191.º 

Artigo 189.º conjugado com os artigos 

190.º a 191.º 

EFEITOS  

(Da sanção) 

Artigos 180.º, n.º 4, 

181.º, n.º1, 182.º, 

n.º 1 e 192.º. 

Artigos 180.º, n.º4, 181.º, n.º 

2, 182.º, n.º 1 e 192.º. 

Artigos 180.º, n.º4, 181.º, n.ºs 3/4, 

182.º, n.º 2/3 e 192.º. 

Artigos 180.º, n.º4, 181.º, n.º 5/6, 

182.º, n.º 4. 

Artigos 180.º, n.º 2/ 4, 181.º, n.º 7, 182.º, 

n.º 5. 

PRESCRIÇÃO  

(Da sanção) 
Um mês Três meses Seis meses Um ano Um ano 
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   II PARTE 

TRAMITAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DISCIPLINARES 

1. FORMAS DE PROCESSO DISCIPLINAR 

 Os procedimentos disciplinares são regulados pelas normas constantes dos artigos 194.º a 

240.º da LTFP
2
. 

 O procedimento disciplinar, enquanto procedimento administrativo especial, consiste numa 

sucessão ordenada de atos e de formalidades, com vista à formação, manifestação e 

execução da vontade dos órgãos da Administração Pública, numa perspetiva de efetivação 

da responsabilidade disciplinar – artigo 1.º, n.º 1, do CPA. 

 O processo disciplinar é composto por um conjunto de documentos, devidamente 

ordenados, que traduzem todos os atos processuais, a cuja documentação a lei obriga, e que 

fazem fé em juízo, designadamente, inquirições, declarações, requerimentos, demais 

diligências de prova, bem como todos os atos decisórios que tiverem sido proferidos no 

âmbito do respetivo procedimento – artigo 1.º, n.º 2, do CPA. 

 O processo disciplinar pode assumir a forma de processo disciplinar comum, regulado 

pelas disposições dos artigos 205.º a 228.º. 

 O processo disciplinar pode também assumir a forma de processo disciplinar especial, 

processo de inquérito, de sindicância e de averiguações, regulado pelas disposições que 

lhes são próprias – artigos 229.º a 231.º, 232.º a 234.º e, subsidiariamente, pelas 

disposições respeitantes ao processo disciplinar comum – artigo 195.º, n.º 3.  

 

2.  ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO DISCIPLINAR – FORMA DOS ATOS 

 A organização do processo disciplinar comum ou especial é da responsabilidade do 

instrutor.  

 Após a instauração do processo é-lhe atribuída uma capa e é registado através de um 

número sequencial por tipo (modelo 7 do Anexo).  

                                                                    
2 Doravante todos os artigos identificados sem referência a diploma legal respeitam à LTFP.  
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 Os documentos são arquivados no processo, por ordem de entrada, e as suas folhas são 

numeradas e rubricadas pelo secretário, devendo o instrutor rubricar todas as folhas do 

processo que contenham despachos seus. 

 Por cada volume do processo é elaborado um termo de abertura, à exceção do primeiro 

volume, e um termo de encerramento (modelo 8 do Anexo).  

 Os despachos, termos, autos e certidões integrados no processo não contêm espaços em 

branco, que não sejam inutilizados, nem entrelinhas, rasuras ou emendas, que não sejam 

ressalvadas. 

 A língua do procedimento disciplinar é a língua portuguesa, devendo usar-se na redação 

dos documentos linguagem simples, clara, concisa, sem siglas, ou utilização de 

abreviaturas, exceto quando estas tenham um significado inequívoco – artigo 54.º do CPA. 

  As datas e os números apostos nos documentos podem ser escritos por algarismos, mas em 

situações de ressalva, os números que tenham sido rasurados ou emendados e quando lhes 

estejam ligados direitos e/ou responsabilidades são escritos por extenso. 

 A utilização de meios informáticos no tratamento e na execução de quaisquer atos ou peças 

processuais deve respeitar as regras referentes à proteção de dados pessoais e fazer menção 

desse uso. 

 

3. PROCEDIMENTO DISCIPLINAR COMUM  

 O procedimento disciplinar pode ter origem numa participação, num auto de notícia, numa 

queixa, num ofício, ou numa certidão, e é instaurado pela entidade competente, que nomeia 

o instrutor – artigos 196.º, 206.º, 207.º e 208.º. 

 O objeto do processo, que pode ser feito por remissão para a participação, auto de notícia, 

ofício ou certidão vincula o instrutor e afasta-o de um eventual e ilegal alargamento do 

âmbito da instrução a novos factos. 

 O instrutor pode ser coadjuvado por um secretário – artigo 208.º, n.º 3) –, cabendo-lhe 

cumprir os despachos do instrutor, assegurar a organização do processo e zelar também 

pelo cumprimento dos prazos processuais (modelo 9 do Anexo) 
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3.1.  FASE DE INSTRUÇÃO  

 A instrução inicia-se no prazo máximo de 10 dias, a contar da data da notificação ao 

instrutor do despacho que o mandou instaurar, e termina no prazo de 45 dias – artigo 205.º. 

 Estes prazos podem ser prorrogados, por despacho da entidade que mandou instaurar o 

processo, mediante proposta fundamentada do instrutor, e nos casos de excecional 

complexidade. 

 

3.1.1.  Atos prévios à instrução  

 O instrutor verifica a correção da documentação e da informação eletrónica relacionada 

com o registo e verifica o encaminhamento do expediente relacionado com o processo, 

garantindo a salvaguarda da sua confidencialidade. 

 O instrutor autua ou manda autuar o despacho de instauração e os demais documentos 

recebidos (modelo 10 do Anexo). 

 Todas as fotocópias de documentos juntas ao processo devem estar devidamente 

certificadas. 

 O instrutor integra no processo de inquérito, o processo de sindicância ou o processo 

especial de averiguações, que tenham sido convertidos na fase instrutória do processo 

disciplinar, procedendo à sua renumeração e mantendo legível a numeração anterior.  

 O instrutor profere despacho determinando a apensação ao processo disciplinar do 

processo de inquérito, do processo de sindicância ou do processo especial de averiguações, 

que não foram convertidos na fase instrutória do processo disciplinar (modelo 11 do 

Anexo). 

 O instrutor propõe a apensação do(s) processo(s) disciplinares, que correm termos contra o 

mesmo trabalhador e sem decisão final, prosseguindo a instrução no processo mais antigo 

– artigo 199.º. 

 O instrutor comunica à entidade que o nomeou a existência de eventuais situações de 

impedimento e/ou outras de que possa razoavelmente suspeitar-se da isenção ou da retidão 

da sua conduta, sendo que a sua nomeação pode ser impugnada – artigos 69.º a 72.º do 
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CPA e artigo 209.º.  

 O instrutor comunica à entidade que o nomeou que o trabalhador e/ou o participante 

deduziram incidente de suspeição, sendo que a decisão no sentido da não verificação do 

incidente é suscetível de recurso administrativo, com subida imediata, nos próprios autos e 

é, também,  suscetível de impugnação junto dos tribunais administrativos – artigo 227.º, n.º 

3. 

 O instrutor comunica à entidade que o nomeou a data em que deu início à instrução 

(modelo 12 do Anexo); 

 O instrutor comunica ao trabalhador, a data da instauração do processo, a da sua nomeação 

e a do início da instrução, através da solicitação da respetiva notificação ao órgão dirigente 

da entidade ou serviço onde o mesmo exerce funções, (modelos 13, 14 e 15 do Anexo).  

 O instrutor comunica ao participante, a data da instauração do processo, a da sua nomeação 

e a do início da instrução (modelo 14 do Anexo). 

 O instrutor solicita à entidade empregadora, o certificado de registo disciplinar do 

trabalhador, nos termos do artigo 212.º n.º 1, (modelos 13 e 16 do Anexo). 

 

3.1.2. Produção e preservação da prova 

 O procedimento disciplinar é urgente e significa que tem precedência sobre outros 

procedimentos – artigo 208.º, n.º 4. 

 O procedimento disciplinar prevê uma amplitude de meios probatórios em ordem a 

cumprir plenamente o princípio do inquisitório. 

 O instrutor procede à realização de todas as diligências que considera indispensáveis à 

descoberta da verdade material dos factos e que contribuam decisivamente para a formação 

da sua convicção, durante a fase da instrução do processo – artigos 201.º e 212.º. 

 O instrutor tem o poder/dever de tomar as medidas que se revelem necessárias e adequadas 

para preservar a prova e impedir a alteração do estado dos factos e dos documentos, sendo 

que todas as diligências ordenadas devem obedecer aos princípios da imparcialidade e da 

proporcionalidade, com vista à prossecução do interesse público, à descoberta da verdade 

disciplinar e devem ser devidamente fundamentadas – artigo 210.º. 
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 O instrutor pode propor que estas medidas cautelares perdurem durante o tempo que se 

revelar necessário ao cumprimento do objetivo legal, pelo menos enquanto durar a 

instrução, podendo ainda requerer a sua renovação, na hipótese de instauração de recurso, 

caso se mostrem ainda necessárias. 

 O instrutor pode propor, mediante despacho fundamentado, à entidade que mandou 

instaurar o processo, a suspensão preventiva do trabalhador, quando se verifique que a sua 

presença se revela inconveniente para o serviço, ou para o apuramento da verdade material, 

respeitando-se os requisitos previstos no artigo 211.º 3 

 O Instrutor deve avaliar a situação, através da formulação de um juízo de prognose sobre o 

tipo de infração cometida, e a pena eventualmente aplicável ao trabalhador no final do 

procedimento, e deve averiguar se as medidas adotadas se apresentam minimamente 

aceitáveis em face das circunstâncias e em obediência ao princípio da proporcionalidade. 

 O trabalhador pode ser suspenso até à decisão do procedimento disciplinar, mas nunca para 

além de 90 dias, sendo que a aplicação desta medida deve ser devidamente fundamentada – 

artigo 211.º, n.º 2. 

 O instrutor pode indeferir a consulta do processo, por parte do trabalhador, antes de ser 

deduzida acusação contudo, deve fundamentar este seu despacho e comunicá-lo ao 

trabalhador, no prazo de três dias – artigo 200.º. 

 

3.1.3.  Da prova testemunhal  

 O instrutor determina a notificação do participante, das testemunhas e do trabalhador, 

mediante convocatória, na qual é indicado o local, o dia, e a hora do início da respetiva 

inquirição (modelos 17 a 19 do Anexo).  

 O instrutor ouve em auto de inquirição o participante, as testemunhas e demais 

intervenientes no processo (modelo 21 do Anexo).  

 O instrutor não é um órgão de polícia criminal, pelo que não pode sujeitar as testemunhas 

por si inquiridas a prestar juramento legal – artigos 1.º, alínea d) e 132.º, n.º 1, alínea b), 

ambos do CPP.  

                                                                    
3 Vide artigo 4.º, n.º1, alínea h), da Lei Orgânica da Inspeção Geral das Atividades em Saúde (LOIGAS), aprovada pelo Decreto-Lei n.º 

33/2012, de 13 de fevereiro. 
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 As testemunhas não são obrigadas a responder a perguntas, quando alegarem que das suas 

respostas poderá resultar a sua responsabilização penal – artigo 132.º, n.º 2, do CPP. 

 As testemunhas que se encontram abrangidas pelo segredo profissional e pelo segredo de 

Estado podem recusar-se a depor – artigos 135.º e 137.º, ambos do CPP. 

 As testemunhas com vínculo de emprego público não estão obrigadas a responder a 

perguntas quando alegarem que das suas respostas poderá resultar a sua responsabilização 

disciplinar e a sua responsabilização penal.   

 As testemunhas com vínculo de emprego público devem responder com verdade às 

perguntas que lhes forem colocadas sobre o funcionamento de determinado órgão e/ou 

serviço, exceto quando alegarem que das suas respostas poderá resultar a sua 

responsabilização disciplinar. 

 As testemunhas prestam depoimento pessoalmente, o qual não pode, em caso algum, ser 

feito por intermédio de procurador – artigo 138.º, n.º 1, do CPP.  

 O instrutor não deve fazer perguntas sugestivas ou impertinentes, nem quaisquer outras que 

possam prejudicar a espontaneidade e a sinceridade das respostas prestadas pela 

testemunha – artigo 138.º, n.º 2, do CPP.  

 O instrutor deve iniciar a inquirição incidindo sobre os elementos necessários à 

identificação da testemunha, sobre as suas relações de parentesco e de interesse com o 

trabalhador, bem como sobre quaisquer circunstâncias relevantes para avaliação da 

credibilidade do seu depoimento – artigo 138.º, n.º 3, do CPP.  

 O instrutor pode mostrar qualquer documento e/ou peça do processo à testemunha, quando 

o entenda conveniente – artigo 138.º, n.º 4, do CPP.  

 O instrutor ouve em auto de declarações o trabalhador e informa-o verbalmente dos 

direitos que lhe assistem, designadamente de constituir advogado em qualquer fase do 

processo (caso ainda tal não se tenha verificado), de conhecer o objeto do processo e da 

faculdade de, querendo, não prestar declarações, bem como requerer a realização de 

quaisquer diligências que considere pertinentes, fazendo constar tal facto do respetivo auto, 

bem como os documentos entregues pelo trabalhador e os documentos que o mesmo 

protesta juntar (modelo 20 do Anexo). 

 O instrutor procede à leitura das declarações prestadas pelas testemunhas e pelo 

trabalhador, facultando-lhes a sua consulta para que as confirmem e/ou ratifiquem. 
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 Os autos são todos assinados na última página, pela testemunha, pelo trabalhador e pelo 

instrutor e, caso tenha havido intervenção do secretário, este será o último a assinar o auto 

(as restantes páginas são rubricadas pelos intervenientes). 

 O instrutor pode proceder a uma acareação, sempre que se deparar com divergências e/ou 

contradições entre dois ou mais depoimentos prestados, relativamente a factos ou a 

circunstâncias que considere importantes, fazendo constar do respetivo auto o resultado 

infrutífero desta diligência, no caso dos intervenientes manterem as suas declarações 

(modelo 22 do Anexo). 

 

3.1.4.  Da prova documental  

 O instrutor deve tomar as medidas adequadas, de forma a preservar toda a prova para 

posterior análise e exame, sempre que suspeite que a mesma esteja relacionada com a 

prática de eventual infração de natureza disciplinar. 

 O instrutor elabora auto de requisição quando a diligência é realizada no local (modelo 23 

do Anexo). 

 O instrutor procede à apreensão de documentos e/ou objectos, cuja observação e avaliação 

seja necessária para a instrução do processo, sempre que tiver conhecimento que os 

mesmos estão em lugar cujo acesso não seja livre, com a presença de duas testemunhas e, 

sempre que possível, com a presença do trabalhador, elaborando o respetivo auto de 

apreensão, do qual deverá constar a natureza da diligência realizada e o respetivo 

circunstancialismo (modelo 24 do Anexo). 

 O instrutor procede à realização das demais diligências de prova, registadas em auto de 

diligências (modelo 25 do Anexo) 

 O secretário lavra termo de juntada relativamente a toda a documentação que lhe seja 

entregue (modelo 26 do Anexo).  

 O secretário lavra termo de entrega/apresentação de processo ao instrutor (modelo 28 do 

Anexo).  Termo de conclusão (modelo 27) 

 O instrutor pronuncia-se através de despacho sempre que os requerimentos e/ou 

documentos forem entregues fora de prazo, ou quando existam dúvidas sobre a legalidade 

da sua junção. 



 
MANUAL DA AÇÃO DISCIPLINAR 

 
 

23 

 Todas as informações relevantes e não documentadas nos autos são identificadas mediante 

a aposição de cota (modelo 28 do Anexo). 

 

3.1.5.  Da prova pericial 

 O instrutor solicita a realização de prova pericial quando considere que os factos a apreciar 

e a apurar exigem especiais conhecimentos técnicos, científicos ou artísticos – artigo 151.º 

do CPP. 

 O instrutor pronuncia-se sobre o juízo técnico, científico ou artístico formulado no parecer 

e fundamenta a sua convicção sempre que esta divergir do juízo contido no parecer pericial 

– artigo 163.º do CPP e artigo 91.º do CPA.  

 O instrutor solicita a realização de peritagem, que é precedida pela prestação de termo de 

compromisso de honra pelo perito (modelo 29 do Anexo). 

 O instrutor formula os respetivos quesitos e indica qual a documentação que acompanha e 

suporta a realização de peritagem, no termo de compromisso de honra, e fixa um prazo 

para a sua elaboração (modelo 29 do Anexo). 

 O instrutor está presente aquando da realização de exame pericial, lavrando-se auto de 

exame (modelo 30 do Anexo). 

 

3.1.6.  Da produção da prova requerida pelo trabalhador 

 O instrutor pode indeferir a realização de qualquer diligência, requerida pelo trabalhador, 

na fase de instrução, sempre que considere a mesma desnecessária, impertinente e 

dilatória, e fundamenta esta sua posição – artigo 212.º, n.
os

 3 e 4. 

 

3.1.7.  Apuramento de novos factos 

 O instrutor elabora informação, com a proposta de instauração de um novo processo de 

natureza disciplinar, quando forem apurados novos factos contra o trabalhador, no decurso 

da instrução, suscetíveis de integrar a prática de infração de natureza disciplinar, e 

promove a sua apensação ao processo inicial (modelo 11 do Anexo).  
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3.1.8. Encerramento da instrução  

 O instrutor declara encerrada a instrução, após ter realizado todas as diligências de prova e 

de ter verificado que todas as folhas do processo se encontram devidamente ordenadas, 

numeradas e rubricadas (modelo 37 do Anexo) 

 O instrutor elabora o relatório final, com proposta de arquivamento, no prazo de 5 dias, 

quando concluir que os factos não constituem infração disciplinar, que não foi o 

trabalhador o autor da infração, ou quando não é de exigir responsabilidade disciplinar por 

prescrição, ou por qualquer outro motivo legalmente previsto – artigo 213.º, n.º 1 – 

(modelo 38 do Anexo). 

 O instrutor pode propor a extração de certidão do relatório e demais documentos 

pertinentes, para efeitos de apuramento de eventual responsabilidade de natureza 

laboral/privada, deontológica, financeira, criminal ou civil. 

 O instrutor deduz acusação contra o trabalhador, no prazo de 10 dias, se concluir que este 

cometeu infração/infrações, suscetíveis de responsabilidade disciplinar – artigo 213.º, n.º 2. 

 O instrutor elabora a acusação, de forma articulada, que deverá conter: a descrição precisa 

dos factos – o modo, o lugar, e a data em que foram praticados; os montantes a repor, no 

caso de apuramento de valores recebidos indevidamente; a identificação e a imputação das 

infrações disciplinares, a sanção em abstrato a aplicar e o seu enquadramento legal – 

normas legais e os deveres funcionais violados; a indicação das circunstâncias atenuantes e 

agravantes da responsabilidade apuradas; a assinatura e a data e a fixação de um prazo 

entre 10 a 20 dias, para a apresentação da defesa (modelo 39 do Anexo). 

 A acusação não deve conter termos vagos e imputações genéricas, que não têm qualquer 

correspondência direta na narração da peça acusatória e que impeçam o trabalhador de 

conhecer aquilo de que é verdadeiramente acusado, de forma a impossibilitar a sua defesa, 

nem deve conter qualquer tipo de comentários de natureza subjetiva relativamente aos 

factos praticados pelo trabalhador, sob pena de nulidade – artigo 161.º, do CPA. 

 

3.2.  FASE DE DEFESA 

 O instrutor deverá assegurar-se que o trabalhador, que se encontra incapacitado de 

organizar a sua defesa, por motivo de doença ou de incapacidade física, devidamente 
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comprovadas, está em condições de nomear um representante especialmente mandatado 

para o efeito – artigo 215.º, n.º 1. 

 O instrutor nomeia curador, quando o trabalhador não puder exercer o seu direito de 

defesa, preferindo pessoa a quem competiria a tutela, no caso de interdição, nos termos da 

lei civil – artigo 215.º, n.º 2. 

 O instrutor promove a submissão do trabalhador a perícia psiquiátrica, quando tenha 

dúvidas que o seu estado mental o iniba de organizar a sua defesa – artigo 215.º, n.
os

 4 e 5. 

 O instrutor deverá apurar se existe comissão de trabalhadores, no serviço do qual faz parte 

o trabalhador, ou se este é representante de associação sindical, sempre que se indicia que 

os factos por si cometidos são suscetíveis de aplicação das sanções disciplinares de 

despedimento, demissão, ou cessão da comissão de serviço. 

 

3.2.1. Notificação do despacho de acusação 

 O instrutor notifica a acusação ao trabalhador e ao respetivo advogado, no prazo de 48 

horas, mediante notificação pessoal e, na sua impossibilidade, mediante carta registada 

com aviso de receção e, na sua impossibilidade, mediante aviso publicado na 2.ª série do 

DR, fixando-se, neste caso, um prazo entre 30 a 60 dias, a contar da respetiva publicação, 

para a apresentação da defesa (modelos 34 a 38 do Anexo). 

 O instrutor notifica a acusação à comissão de trabalhadores e à associação sindical, caso o 

trabalhador seja representante sindical e, sempre que as infrações disciplinares sejam 

subsumíveis às sanções disciplinares de despedimento disciplinar, demissão, ou cessação 

da comissão de serviço, exceto se este se tenha oposto por escrito, na fase de instrução, à 

intervenção destas entidades – artigo 214.º, n.º 6 e (modelo 39 do Anexo). 

 O instrutor pode deferir o pedido de prorrogação do prazo, para a apresentação da defesa, 

até ao limite de 20 dias, a requerimento do trabalhador, carecendo de autorização da 

entidade que mandou instaurar o processo disciplinar a prorrogação do prazo por um 

período superior a 20 dias, até ao limite de 60 dias – artigo 214.º, n.º4. 

 O despacho que indefira o pedido de prorrogação de prazo deve ser fundamentado, sob 

pena de nulidade, podendo o mesmo ser objeto de recurso – artigo 203.º.  
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 A falta de apresentação da defesa no prazo estipulado vale como efetiva audiência do 

trabalhador para todos os efeitos legais, contudo este silêncio não poderá ser entendido 

como uma aceitação/confissão dos factos por parte do trabalhador – artigo 216.º, n.º 7. 

 

3.2.2.  Exame e confiança do processo 

 O processo pode ser consultado no serviço a qualquer hora do expediente (modelo 40 do 

Anexo). 

 O processo pode ser confiado ao advogado do trabalhador, regularmente mandatado, o qual 

poderá solicitar a passagem de certidões, elaborando-se para o efeito um termo de 

confiança – artigos 216.º e 217.º e artigo 200.º, n.º 4 –  (modelo 41 do Anexo). 

 A confiança do processo é autorizada, em regra, pelo prazo de cinco dias, prazo que, caso 

se justifique, pode ser reduzido. A recusa da confiança do processo é fundamentada e 

comunicada por escrito ao interessado – artigo 152.º do CPA. 

 A recusa ilegítima da consulta do processo consubstancia uma nulidade insuprível – artigo 

203.º, n.º 1. 

 

3.2.3.  Indeferimento da prova requerida na fase da defesa 

 O instrutor aprecia os termos da defesa apresentada e pode indeferir, através de despacho 

fundamentado, qualquer diligência requerida pelo trabalhador, se a mesma se reporta a 

factos que já se encontram suficientemente provados, ou quando a mesma seja 

manifestamente desnecessária – artigo 218.º, n.
os

 1 e 3. 

 Cabe recurso hierárquico ou tutelar para o respetivo membro do Governo, do despacho de 

indeferimento da realização de diligências requeridas pelo trabalhador, a interpor no prazo 

de cinco dias, o qual sobe imediatamente, nos próprios autos, considerando-se procedente 

quando não seja proferida decisão que expressamente o indefira, no prazo de dez dias – 

artigo 203.º, n.
 os

 3 e 4 e 218.º, n.º 1. 
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3.2.4.  Produção da prova testemunhal apresentada na fase da defesa 

 O instrutor aplica às diligências de produção de prova testemunhal os procedimentos 

adotados na fase da instrução, com as necessárias adaptações a esta fase da defesa.  

 O instrutor determina a notificação das testemunhas, mediante convocatória, na qual é 

indicado o local, o dia e a hora da diligência de inquirição, dando desta conhecimento ao 

trabalhador e ao respetivo mandatário – artigos 203.º e 218.º, n.º 5 –  (modelos 32, 43, 44 e 

45 do Anexo).  

 O instrutor procede à inquirição das testemunhas, sobre os factos alegados na defesa, até ao 

limite de três por cada facto (modelo 46 do Anexo) 

 O instrutor notifica o trabalhador para indicar quais os factos a que cada testemunha deverá 

ser inquirida, se a defesa for omissa quanto a este aspeto – artigo 218.º, n.º 2. 

 O instrutor pode permitir que o trabalhador possa indicar novas testemunhas de defesa, no 

caso de não comparência das testemunhas indicadas, ou no caso das testemunhas indicadas 

declararem nada saber sobre os factos, sem prejuízo do limite máximo permitido. 

 O advogado do trabalhador pode estar presente e intervir na inquirição das testemunhas.  

 A recusa em permitir a presença do advogado durante a inquirição das testemunhas deverá 

ser considerada como nulidade insuprível – artigo 203.º. 

 O instrutor informa as testemunhas dos direitos e deveres que lhe assistem, podendo estas 

fazer-se acompanhar de advogado, que assiste à diligência, mas não intervém – artigo 132.º 

do CPP. 

 O instrutor informa os descendentes, os irmãos, os afins até ao 2.º grau, os adotantes, os 

adotados e o cônjuge do trabalhador, da faculdade que lhes assiste de se recusarem a depor 

como testemunhas – artigo 134.º do CPP.   

 O instrutor pode solicitar à entidade administrativa competente a inquirição de 

testemunhas, que residam fora da circunscrição onde corre o processo, e que não sejam 

apresentadas pelo trabalhador – artigo 218.º, n.º 2 e n.º 4. 

 O instrutor elabora auto de não comparência, no caso da testemunha faltar (modelo 47 do 

Anexo).  
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 O trabalhador ou o seu representante legal deverão fazer constar no processo, e por 

escrito, que prescindem da inquirição de testemunha/testemunhas por si apresentadas. 

 

3.2.5. Produção de prova documental requerida na fase da defesa 

 O trabalhador pode requerer ao instrutor a junção aos autos de documentos, necessários 

para a sua defesa, que possam estar em arquivos do serviço, e aos quais não tem acesso, 

para além da documentação que possa e entenda juntar.  

 O instrutor faculta o exame de toda a documentação junta ao processo ao trabalhador e ao 

seu representante legal, e notifica-os para, querendo, se pronunciarem, no prazo de 10 dias 

– artigo 86.º, n.º 2, do CPA – , (modelo 48 do Anexo). 

 

3.2.6. Produção de prova pericial requerida na fase da defesa 

 O trabalhador pode requerer a realização de quaisquer outras diligências de prova, 

designadamente a realização de exames e de perícias; 

 O instrutor faculta os exames, perícias e demais diligências realizadas e autorizadas ao 

trabalhador, e ao seu representante legal, e notifica-os para, querendo, se pronunciarem, no 

prazo de 10 dias – artigo 86.º, n.º 2, do CPA. 

 

3.2.7.  Prazo legal para a produção da prova apresentada pela defesa e sua prorrogação 

 O instrutor procede à inquirição das testemunhas e à realização das demais diligências de 

prova indicadas pelo trabalhador, no prazo de 20 dias, que pode ser prorrogado até 40 dias, 

mediante despacho – artigo 218.º, n.º 8.  

 

3.2.8.  Diligências realizadas pelo instrutor após a produção de prova da defesa 

 O instrutor pode ordenar a realização de novas diligências de prova, que se tornem 

indispensáveis para o completo esclarecimento da verdade, finda a produção da prova 

oferecida pelo trabalhador.  

 O instrutor informa o trabalhador e o seu representante legal de todas as diligências 
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realizadas por sua iniciativa e notifica-os para, querendo, se pronunciarem, no prazo de 10 

dias – artigo 86.º, n.º 2, do CPA. 

 

3.2.9. Apuramento de factos supervenientes à apresentação da defesa 

 O instrutor pode proceder à reformulação da acusação, caso venham a ser conhecidos 

novos factos, ou novas circunstâncias, relacionadas com os factos que constam da acusação 

já formulada, e seja dada oportunidade ao trabalhador para se poder pronunciar sobre esta 

alteração e para se poder pronunciar sobre a questão jurídica que consubstancia uma nova 

qualificação, para que tudo possa ser considerado na decisão final. 

 O instrutor manda extrair certidão, que passa a ser considerada como uma participação, 

para efeitos de instauração de um novo procedimento de natureza disciplinar, se forem 

denunciados factos, apurados na sequência da produção de prova realizada na fase da 

defesa, que não constam da acusação, e que são suscetíveis de consubstanciar a prática de 

infração de natureza disciplinar – artigo 216.º, n.º 5.  

 

3.3. RELATÓRIO FINAL  

 O instrutor declara encerrada a fase da defesa e elabora o relatório final, no prazo de cinco 

dias, submetendo-o à entidade competente para apreciação – artigo 219.º, n.º 1. 

 O instrutor pode solicitar à entidade competente a prorrogação do prazo, até ao limite total 

de 20 dias, para a elaboração do relatório, quando a complexidade do processo o exija – 

artigo 219.º, n.º 2. 

 O instrutor elabora o relatório final de uma forma objetiva, sem a utilização de juízos de 

valor, nem expressões vagas, ambíguas ou conceitos indeterminados, fazendo-se referência 

a todas as fases do processo, com remessa para todas as provas recolhidas e termina com a 

formulação de conclusões e com a apresentação de propostas precisas e concretas. 

 O relatório final contém uma descrição das fases do processo, com menção da fase da 

instrução, da acusação e da fase da defesa, uma apreciação crítica da prova produzida, com 

menção da existência, da inexistência, ou da impossibilidade de prova material das 

infrações denunciadas; da sua qualificação e gravidade; de todas as circunstâncias 
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atenuantes e agravantes gerais e especiais provadas; da medida concreta e graduação da 

sanção disciplinar a aplicar, do destino e das importâncias que haja a repor – artigo 219.º, 

n.º 1 – (modelo 49 do Anexo) 

 O instrutor propõe à entidade competente para decidir, a remessa de cópia integral do 

processo, à comissão de trabalhadores e à associação sindical respectiva, no caso de o 

trabalhador ser representante sindical, para, querendo, juntar parecer fundamentado, no 

prazo de cinco dias, sempre que seja proposta a aplicação de sanções disciplinares, de 

despedimento disciplinar, de demissão ou de cessação da comissão de serviço, e o 

trabalhador a ela se não tenha oposto por escrito durante a fase de instrução – artigo 219.º, 

n.
 os

 4 e 5. 

 O instrutor declara findo o processo disciplinar e remete-o à entidade competente, no prazo 

de 24 horas, para apreciação e decisão – artigo 219.º, n.º 3 – (modelo 50 do Anexo). 

 

3.4.  FASE DE DECISÃO  

 A entidade competente para a aplicação da sanção disciplinar profere decisão, no prazo 

máximo de 30 dias, contados nos termos do artigo 220.º, n.
 os

 3 e 4, alíneas a) a c). 

 A entidade competente para a aplicação da sanção disciplinar pode concordar ou não com 

as conclusões do relatório final e pode ordenar a realização de novas diligências mediante 

prazo estabelecido, pode solicitar ou determinar a emissão de parecer por parte de superior 

hierárquico do trabalhador e pode solicitar ou determinar a emissão de parecer por parte de 

unidades orgânicas do órgão e/ou serviço a que o trabalhador pertence. 

 A entidade competente para a aplicação da sanção disciplinar profere decisão final 

fundamentada quando discorde com a proposta formulada pelo instrutor – artigo 220.º, n. º 

4 –, incorrendo em vício de forma caso não quantifique a sanção disciplinar aplicada – 

artigo 220.º, n.º 4 e artigo 149.º e segs. do CPA. 

 

3.5.  NOTIFICAÇÃO DA DECISÃO  

 O instrutor, coadjuvado pelo secretário, procede à realização de todos os atos que se 

revelem necessários e acompanha o processo disciplinar até à sua finalização. 
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 O instrutor determina a notificação da decisão ao trabalhador, com obediência ao 

formalismo previsto nos artigos 180.º, n.º 4, 214.º e 222.º da LTFP e artigo 114.º, do n.º 2, 

alíneas a), b) e c) e n.º 3 do CPA.  

 A notificação da decisão final deve conter a identificação do processo disciplinar, a 

indicação do autor do ato sancionatório e da data respetiva, o texto integral da decisão 

sancionatória e da respetiva fundamentação, a indicação do órgão competente para apreciar 

eventual propositura de recurso hierárquico necessário da decisão que aplicou a sanção 

disciplinar, e o prazo respetivo, caso o ato não seja suscetível de impugnação contenciosa 

imediata. 

 O trabalhador é notificado pessoalmente, mediante a assinatura de certidão de notificação, 

que deverá existir em duplicado, seguida da entrega da cópia de decisão e dos respetivos 

fundamentos. 

 Se o trabalhador se recusar a assinar, a entidade que procede à notificação deve certificar 

tal facto, na presença de duas testemunhas que, também, assinam na própria certidão de 

notificação (modelos 51, 52 e 53 do Anexo). 

 A entidade que tenha decidido o procedimento determina a publicação de aviso na 2.ª série 

do DR, fixando prazo não inferior a 30, nem superior a 60 dias, a contar da data da 

publicação, quando não seja possível a notificação pessoal do trabalhador e/ou quando for 

devolvido o aviso de receção, com indicação de ser desconhecido o seu paradeiro – artigos 

222.º, n.º 1 e  214.°, n.º 2  (modelo 54 do Anexo).  

 A entidade que tiver proferido decisão pode autorizar a prorrogação do prazo de 30 dias 

para a notificação do trabalhador, quando se trate de sanção que determina a sua suspensão 

de funções ou a sua cessação do exercício de funções, sempre que resultem para o serviço 

inconvenientes mais graves com a execução imediata da decisão disciplinar, que os 

decorrentes com a permanência do trabalhador punido em exercício de funções – artigo 

222.°, n.º 2.  

 A decisão é também notificada ao participante, quando este o tenha requerido, podendo 

também ser notificada à comissão de trabalhadores e/ou à associação sindical – artigo 

222.º, n.
 os

 3 e 4 – (modelos 55 e 56 do Anexo) 

 O mandatário do trabalhador é também notificado da decisão final do processo (modelo 57 

do Anexo). 
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3.6.  REGISTO E EFICÁCIA DAS SANÇÕES 

 As sanções disciplinares começam a produzir os seus efeitos, a partir do dia seguinte ao da 

sua notificação ao trabalhador e, não podendo este ser notificado, nos 15 dias úteis após a 

publicação do aviso no DR – artigos 182.º, e 223.°. 

 A execução da sanção disciplinar suspende-se com a interposição de recurso hierárquico 

(no âmbito da relação hierárquica) ou tutelar (no âmbito das relações de tutela) para o 

membro do Governo, exceto quando o seu autor considere que a sua não execução 

imediata possa causar grave prejuízo ao interesse público e termina com a notificação ao 

recorrente da decisão do recurso – artigo 225.°, n.º 4. 

 O membro do Governo pode revogar a decisão de não suspensão da execução da sanção 

disciplinar ou tomá-la, quando o autor da decisão recorrida não o tenha feito – artigo 225.°, 

n.º 5. 

 O instrutor realiza as diligências necessárias para garantir que a entidade empregadora 

acompanha a execução das sanções, salvaguardando a sua prescrição.  

 O instrutor pratica os atos necessários, de forma a salvaguardar o registo do despacho 

punitivo no processo individual do trabalhador, após a sua notificação – artigo 180.°, n. ° 4. 

 

3.7.  SUSPENSÃO DE EXECUCÃO DAS SANÇÕES DISCIPLINARES  

 A sanção disciplinar pode ser suspensa na sua execução – artigo 192.° 

 O instrutor certifica-se que a suspensão da execução da sanção disciplinar consta do 

processo individual do trabalhador, para eventual revogação desta suspensão e 

cumprimento da sanção, no caso de o trabalhador praticar uma nova infração disciplinar, 

no decurso do período desta suspensão, pela qual venha a ser punido, procedendo-se ao 

registo de ambas as infrações – artigo 192.°, n.º 4. 
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FLUXOGRAMA DO PROCEDIMENTO DISCIPLINAR COMUM 
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4. PROCEDIMENTOS DISCIPLINARES ESPECIAIS 

 Os processos disciplinares especiais encontram-se expressamente previstos na lei, 

processos de inquérito, de sindicância, de averiguações, de revisão e de reabilitação, e 

regulam-se pelas disposições que lhe são próprias e, subsidiariamente pelas disposições 

respeitantes ao procedimento disciplinar comum – artigo 195.º, n.
os

 2 e 3 –, aplicando-se à 

respetiva tramitação os modelos previstos em ANEXO, com as devidas adaptações. 

 

4.1. PROCESSO DE INQUÉRITO  

 O processo de inquérito tem a sua origem numa participação, denúncia e/ou informação, 

cuja instauração pode ser determinada, pelo membro do Governo que tutela a área, ou pelo 

dirigente máximo do órgão ou serviço, e visa apurar factos que se suspeita integrarem a 

prática de ilícito de natureza disciplinar e ainda não é conhecida a identidade do seu autor 

ou responsável – artigo 229.º. 

 O processo de inquérito destina-se a definir os contornos fácticos e jurídicos de meras 

imputações vagas e abstratas, de forma a individualizar e a identificar o/os 

trabalhador/trabalhadores, presumivelmente autores de infração/infrações disciplinares. 

 O instrutor nomeado é coadjuvado por secretário, que autua o processo e assegura toda a 

sua tramitação processual (termos, notificações e comunicações).  

 O instrutor comunica à entidade que determinou a instauração do processo a data em que 

se deu início à instrução, que conclui no prazo de 45 dias úteis, salvo quando este prazo for 

prorrogado. 

 O instrutor deve adotar as medidas adequadas, de forma a preservar toda a prova, para 

posterior análise e exame, quando suspeite que a mesma esteja relacionada com a prática 

eventual infração de natureza disciplinar. 

 O instrutor providencia pela junção aos autos da prova documental e pericial e procede à 

recolha dos depoimentos do participante, das testemunhas e dos possíveis trabalhadores 

visados. 
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 O instrutor informa os trabalhadores visados, no momento da notificação para a respetiva 

inquirição, que podem, a todo o tempo, constituir advogado – artigo 231.º, n.º 5. 

 Os trabalhadores visados são aqueles sobre os quais poderão recair meras suspeitas da 

prática de comportamentos censuráveis, os quais poderão consubstanciar a eventual prática 

de infrações de natureza disciplinar. 

 O instrutor conclui a instrução do processo no prazo de 10 dias e elabora relatório, no qual 

devem constar, para além do mais, as infrações disciplinares indiciadas, os seus autores, 

com menção da prova produzida e dos fatos provados e não provados – artigo 231.º, n.º 1 – 

(modelo 58 do Anexo)  

 O instrutor solicita a prorrogação do prazo à entidade que determinou a instauração do 

processo, quando a complexidade da matéria o justifique, até ao limite máximo 

improrrogável de 30 dias – artigo 231.º, n.º 2. 

 O instrutor propõe a instauração de processo disciplinar sempre que existir prova suficiente 

da existência de factos suscetíveis de indiciarem a prática de infrações disciplinares, 

imputáveis a trabalhadores com vínculo de emprego público, caso contrário propõe o 

arquivamento do processo – artigo 231.º, n.º 3. 

 O instrutor pode propor que o processo de inquérito constitua a fase de instrução do 

processo disciplinar e que se solicite o registo biográfico-disciplinar do trabalhador visado. 

 O instrutor deduz acusação no prazo de 48 horas, já no âmbito do processo disciplinar 

quando tenha sido proferida decisão que determinou que o processo de inquérito fosse 

convertido na fase instrutória do processo disciplinar – artigo 231.º, n.º 4. 

 

4.2.  SINDICÂNCIA 

 O processo de sindicância destina-se a averiguar o modo de funcionamento de um órgão, 

serviço ou unidade orgânica, e visa apurar da existência de eventuais irregularidades, 

relacionadas com o respetivo funcionamento, as circunstâncias em que as mesmas 

ocorreram e quem são os seus responsáveis – artigos 229.º, 230.º e 231.º. 

 O processo de sindicância é organizado e autuado com base no despacho que ordena a 

sindicância e nomeia o sindicante, o qual procede à sua instrução, de acordo com normas 
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legais específicas para este procedimento e, subsidiariamente, de acordo com as regras 

previstas para o procedimento disciplinar comum.  

 O sindicante comunica o início da sindicância à entidade que determinou a sua realização, 

fá-lo também constar, obrigatoriamente, através de anúncios em dois jornais, um de âmbito 

regional, outro de âmbito nacional, e por meio de editais, cuja afixação é requisitada às 

entidades policiais e/ou administrativas – artigo 230.º, n.º 1 – (modelos 59 a 62 do Anexo). 

 Nos anúncios e editais é fixado um prazo, para toda a pessoa que tenha razão de queixa ou 

de agravo contra o regular funcionamento dos órgão e/ou serviços sindicados, possa 

apresentar queixa presencial ou por escrito, com a advertência de que as queixas 

apresentadas fora do prazo não serão atendidas, e que as queixas apresentadas por escrito 

deverão conter os elementos completos de identificação do queixoso – artigo 230.º, n.
os

 2 e 

3. 

 Da afixação dos editais são lavradas certidões, que são juntas ao processo, bem como cópia 

das páginas dos jornais onde os mesmos foram publicitados (modelo 63 do Anexo). 

 O sindicante notifica o queixoso nas 48 horas seguintes à receção da queixa, para 

comparecer em dia, hora e local designados, a fim de prestar declarações – artigo 230.º, n.º 

4. 

 O sindicante deve adotar as medidas adequadas de forma a preservar toda a prova e 

providencia pela recolha de depoimentos, de quem pode estar diretamente relacionado com 

a instauração do processo, e dos trabalhadores colocados nos serviços objeto de 

sindicância. 

 O sindicante elabora relatório no prazo de 10 dias, do qual constam os resultados apurados, 

as infrações indiciadas e os seus responsáveis, e remete o processo à entidade que o 

mandou instaurar, exceto se o prazo for prorrogado até ao limite de 30 dias – artigo 231.º, 

n.
os

 1 e 2 – (modelo 52 do Anexo). 

 O sindicante pode propor que o processo de sindicância constitua a fase de instrução do 

processo de natureza disciplinar a instaurar, e que se solicite o registo biográfico-

disciplinar do/s trabalhador/res visados. 

 O instrutor deduz acusação no prazo de 48 horas, já no âmbito do processo disciplinar 

quando tenha sido proferida decisão que determinou que o processo de sindicância fosse 

convertido na fase instrutória do processo disciplinar – artigo 321.º, n.º 4. 
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FLUXOGRAMA DO PROCESSO DE INQUÉRITO E DO PROCESSO DE SINDICÂNCIA 
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4.3. PROCESSO DISCIPLINAR ESPECIAL DE AVERIGUAÇÕES 

 O processo especial de averiguações é instaurado imediata e obrigatoriamente, pelo 

dirigente máximo do serviço, logo que tenha conhecimento que um trabalhador com 

vínculo de emprego público obteve duas avaliações consecutivas de desempenho negativo 

– artigos 232.º a 234.º. 

 O processo especial de averiguações visa apurar se o desempenho, que justificou estas duas 

avaliações negativas e consecutivas, pode consubstanciar a prática de infração disciplinar, 

por violação culposa de deveres funcionais, designadamente a violação do dever de zelo, 

do artigo 73.º, alíneas e) e f). 

 O averiguante é escolhido de entre os dirigentes do serviço que nunca avaliaram o 

trabalhador ou, na sua impossibilidade, de entre os dirigentes de outro serviço ou órgão; 

 O averiguante faz uma compilação de toda a documentação relativa às avaliações e à 

formação frequentada pelo trabalhador, após a primeira avaliação de desempenho negativa. 

 O averiguante procede à audição obrigatória do trabalhador e de todos os dirigentes que 

tenham tido intervenção nas avaliações negativas. 

 O averiguante procede à audição obrigatória das testemunhas indicadas pelo trabalhador, 

com o limite máximo de três – artigo 233.º, n.º 4. 

 O averiguante junta ao processo todos os documentos recolhidos, bem como todos os 

documentos apresentados pelo trabalhador – artigo 233.º, n.º 2.  

 O averiguado pode constituir advogado a todo o tempo – artigo 234.º, n.º 4.  

 O averiguante comunica o termo e/ou a conclusão das diligências instrutórias ao dirigente 

máximo, no prazo máximo de 20 dias, a contar da data de instauração do processo de 

especial de averiguações – artigo 233.º, n.º 5.  

 O averiguante faz constar no relatório final a razão pela qual não procedeu à audição do 

avaliador/avaliadores do trabalhador visado, através da indicação e da documentação de 

todas as diligências realizadas para o efeito – artigo 233.º, n.º 3. 

 O averiguante declara encerrada a instrução, elabora o relatório final, no prazo de 10 dias e 

remete o processo ao dirigente máximo do serviço, propondo o seu arquivamento, ou a 
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instauração de processo de natureza disciplinar, caso conclua pela violação de deveres 

funcionais – artigo 234.º, n.º 1.  

 O averiguante pode não propor a instauração de processo de natureza disciplinar ao 

trabalhador visado se ocorrer uma causa de exclusão da sua culpabilidade na violação dos 

deveres funcionais, a não frequência de formação ou de formação inadequada, aquando da 

primeira avaliação negativa do trabalhador – artigo 232.º, n.º 4. 

 O averiguante pode propor que o processo especial de averiguações constitua a fase de 

instrução do processo disciplinar, tal como sucede no processo de inquérito e, no processo 

de sindicância – artigo 231.º, n.º 4. 

 O processo especial de averiguações prescreve no prazo de três meses, contados a partir da 

data da sua instauração se, durante esse prazo, não for presente à entidade competente 

acompanhado do respetivo relatório, para proferir decisão – artigo 232.º, n.º 5. 

 No caso de proposta de instauração de processo de natureza disciplinar, a infração 

considera-se cometida nesta data, valendo a mesma para todos os efeitos legais, 

designadamente os de contagem do prazo de prescrição – artigo 234.º, n.º 5. 

 A entidade com competência para proferir decisão elabora despacho fundamentado quando 

não concorde com a proposta do averiguante – artigo 152.º, n.º 1, alínea c), do CPA. 

 O processo especial de averiguações é remetido ao membro do Governo para decisão, 

quando o dirigente máximo do órgão ou serviço tenha sido um dos avaliadores do 

trabalhador. 
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FLUXOGRAMA DO PROCESSO ESPECIAL DE AVERIGUAÇÕES 
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4.4.  REVISÃO   

 A revisão do procedimento disciplinar tem por base uma nova apreciação da 

responsabilidade disciplinar do trabalhador, através da indicação de novos meios de prova, 

que este não pôde apresentar ou utilizar no âmbito do procedimento disciplinar, suscetíveis 

de demonstrar que os factos que determinaram a sua punição não se verificaram, ou que 

não foi o autor desses factos, ou que não tinha a inteligência/liberdade no momento da sua 

prática – artigo 235.º, n.º 1.  

 A revisão do procedimento disciplinar não pode versar sobre a simples ilegalidade, de 

forma ou de fundo, do procedimento disciplinar e da decisão disciplinar – artigo 235.º, n.º 

2. 

 A pendência de recurso hierárquico ou tutelar, ou de ação jurisdicional, não prejudica o 

pedido de revisão do procedimento disciplinar – artigo 235.º n.º 4. 

 A revisão do procedimento disciplinar inicia-se com um requerimento apresentado pelo 

trabalhador sancionado dirigido à entidade que tenha aplicado a sanção disciplinar – artigo 

236.º, n.º 1. 

 A revisão do procedimento disciplinar pode ser desencadeada a todo o tempo, mesmo que 

a sanção disciplinar já tenha sido cumprida. 

 A revisão do procedimento disciplinar não será admitida se a nova prova apresentada 

apenas visa sustentar a ilegalidade da sanção disciplinar.  

 A entidade que tenha aplicado a sanção disciplinar resolve, no prazo de 30 dias, se deve ou 

não ser concedida a revisão do procedimento disciplinar, podendo o despacho de recusa ser 

objeto de impugnação junto da jurisdição administrativa – artigo 237.º, n.º 1. 

 Se for concedida a revisão do procedimento disciplinar, é aberto um processo de revisão, 

que corre por apenso ao processo disciplinar a rever, nomeando-se um novo instrutor, que 

designa um prazo, entre 10 a 20 dias, para o trabalhador responder por escrito aos artigos 

da acusação do procedimento a rever, seguindo-se os trâmites dos artigos 222.º e seguintes. 

 O processo de revisão não carece de fase instrutória, devendo o trabalhador/requerente 

juntar, desde logo, todos os meios de prova que possui para fundamentar o seu pedido. 
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 A decisão de revisão procedente do procedimento disciplinar pode ter como consequência 

a revogação da sanção e/ou a alteração da decisão proferida no processo revisto, com os 

efeitos previstos no artigo 239.º. 

 

4.5.  REABILITAÇÃO 

 A reabilitação permite a cessação das incapacidades e demais efeitos, que ainda subsistem, 

resultantes da aplicação de qualquer sanção disciplinar e pode ser concedida ao trabalhador 

que a tenha merecido, através da demonstração da sua boa conduta, utilizando-se todos os 

meios de prova legalmente admitidos para o efeito – artigo 240.º, n.
os

 1 e 2. 

 A reabilitação inicia-se com um requerimento apresentado pelo trabalhador sancionado ou 

pelo seu representante legal, após o decurso dos prazos previstos na lei, contados da data 

da aplicação da sanção (repreensão escrita, demissão, despedimento disciplinar e cessação 

da comissão de serviço), contados da data do cumprimento da sanção (caso da multa e da 

suspensão) ou, após o decurso do tempo da suspensão da execução de qualquer sanção – 

artigo 240.º, n.º 3. 

 A reabilitação faz cessar todas as incapacidades e demais efeitos da aplicação da sanção 

disciplinar ainda subsistentes, e é registada no processo individual do trabalhador – artigo 

240.º, n.º 4. 

 A reabilitação não determina a revogação da sanção disciplinar aplicada. 

 A reabilitação não atribui ao trabalhador o direito de restabelecer o vínculo de emprego 

público, no caso de aplicação de sanção disciplinar de despedimento ou demissão – artigo 

240.º, n.º 5. 
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III PARTE 

MODELOS 
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MODELO 7 - CAPA DE PROCESSO 

 

 

 

Processo n.º 
 

        /        /       . 
 

 

 

 

 

PROCESSO (identificar o tipo de processo) 

 

 
 

Trabalhador/a: (nome e categoria profissional)   

Entidade/Serviço:                                                                                                                       

Objeto:                                                                                                                                  

 

Mandatário do/a trabalhador/a:                                                                                           

 

 

 

Instrutor/a:                                                                                                                              

Secretário/a:                                                                                                                                

 

Data da instauração/avocação:        /        /           Data da decisão:        /        /            

 

 

Observações: (designadamente n.º de volumes/processos apensos) 
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MODELO 8 - TERMOS DE ABERTURA E DE ENCERRAMENTO DE VOLUME 

  
 

TERMO DE ABERTURA 

Proc. n.º     ./    .-    . 

 

Aos         dias, do mês de                              do ano de dois mil e           ., procede-se à abertura 

do volume               do processo, com fls.                         .  

 

O/A Instrutor/a (ou) O/A Secretário/a:   

_____________________________________________________________________________ 

  
 

TERMO DE ENCERRAMENTO 

Proc. n.º       /      -      

 

Aos          dias, do mês de                    do ano de dois mil e           , procede-se ao encerramento 

do volume              do processo, de fls.           a               e segue             volume que se inicia a 

fls.             

 

O/A Instrutor/a (ou) O/A Secretário/a:   

 

MODELO 9 - PROPOSTA DE NOMEAÇÃO DE SECRETÁRIO 

 

 

Proc. n.º     /      -      . 

 

1. Por despacho de (data) de (entidade que instaurou) fui designado/a instrutor/a do processo. 

2. Nos termos do artigo 208.º, n.º 3 da LTFP, propõe-se a nomeação de (nome, categoria 

profissional, serviço a que pertence), para exercer as funções de secretário. 

 

                             ,         de                                 de 20     . 

 

O/A Instrutor/a:                                                                                                                     . 

  Nota: Proposta a formalizar por ofício se o processo correr termos num local diferente da entidade competente 

para decidir.   
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MODELO 10 - DESPACHO DE APENSAÇÃO DE PROCESSO 

 

DESPACHO DE APENSAÇÃO DE PROCESSO 

 
Proc. n.º     ./    .-    . 

 

Aos ____  dias, do mês de _______  do ano de dois mil e  ______ , apensou-se aos presentes 

autos o processo n.º      /     -     , constituído por ____  volume (s) e fls.  _____.   

 

O/A Instrutor/a:                                                                                                                               .  

 

 

  Nota: na capa dos processos disciplinares deve ser registada a indicação dos processos que se encontram apensos.   

 

 

 

MODELO 11 - TERMO DE APENSAÇÃO 

 

TERMO DE APENSAÇÃO 
 

Proc. n.º      /     -      .  

 

Aos ____  dias, do mês de __________  do ano de dois mil e  _____ , em cumprimento do 

despacho que antecede, apenso aos presentes autos o processo de   _____  com o n.º     /     -      , 

constituído por fls.  ____   e  _____  volume(s). 

 

O/A Instrutor/a:                                                                                                                               .  
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MODELO 12 - COMUNICAÇÃO INICIAL À ENTIDADE QUE NOMEOU O/A INSTRUTOR/A 

 

 
CONFIDENCIAL 

CORREIO REGISTADO 

COM AVISO DE RECEÇÃO* 

Exmo./a Senhor/a 

(identificação e endereço da entidade que 

nomeou o/a instrutor/a quando não 

coincida a entidade empregadora) 

 

 

SUA REFERÊNCIA 

                                     

 SUA COMUNICAÇÃO DE 

dd/mm/aaaa 

 PROCESSO 

___/___-___ 

 NOSSA REFERÊNCIA 

                               

ASSUNTO:  INÍCIO DE INSTRUÇÃO DE PROCESSO DISCIPLINAR 

 

Tenho a honra de levar ao conhecimento de V. Exa que hoje, dia ___, dei início à instrução 

do processo disciplinar supra identificado, mandado instaurar contra o/a trabalhador/a 

(nome e categoria profissional), por despacho de (data), de (identificar a entidade), e no 

qual fui nomeado instrutor/a, nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 205.º, n.º 3, 

da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas (LTFP), aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 

20 de junho.  

 

Com os melhores cumprimentos 

O/A Instrutor/a 

 

_____________________________ 

 

 

 

 

Nota: *No caso de a instrução decorrer no mesmo local esta comunicação é efetuada via correio interno. 
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MODELO 13 - COMUNICAÇÃO INICIAL AO ÓRGÃO DIRIGENTE DO SERVIÇO/ENTIDADE ONDE 

O/A TRABALHADOR/A EXERCE FUNÇÕES 

 

 
CONFIDENCIAL 

CORREIO REGISTADO 

COM AVISO DE RECEÇÃO* 

Exmo./a Senhor/a 

(identificação e endereço do órgão 

dirigente/entidade empregadora) 

 
 

SUA REFERÊNCIA 

                                       

 SUA COMUNICAÇÃO DE 

dd/mm/aaaa 

 PROCESSO 

___/___-___ 

 NOSSA REFERÊNCIA 

                                    

ASSUNTO: INÍCIO DE INSTRUÇÃO DE PROCESSO DISCIPLINAR 

PEDIDO DE NOTIFICAÇÃO E ENVIO DE CERTIFICADO DE REGISTO DISCIPLINAR 

Tenho a honra de comunicar a V. Exa que hoje, dia __, dei início à instrução do processo 

disciplinar supra identificado, instaurado contra o/a trabalhador/a (nome e categoria 

profissional), por despacho de (data), de (identificar a entidade), e no qual fui nomeado 

instrutor, nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 205.º, n.º 3, da Lei Geral do 

Trabalho em Funções Públicas (LTFP), aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho.  

 

Solicita-se a V. Exa se digne ordenar a notificação do/a trabalhador/a, mediante a entrega do 

ofício em anexo, juntando-se, para o efeito, o termo de notificação, que deverá ser devolvido 

devidamente assinado e datado.  

 

Mais solicito a V. Exa o envio do certificado de registo disciplinar do/a trabalhador/a, nos 

termos do artigo 212.º, n.º 1, da LTFP.  

 

Com os melhores cumprimentos 

O/A Instrutor/a 

 

_____________________________ 

 

ANEXO: O REFERIDO (  FLS.) – ( JUNTAR MODELOS N.º 8, 9 E10) 

NOTA: * NO CASO DE A INSTRUÇÃO DECORRER NO MESMO LOCAL ESTA COMUNICAÇÃO É EFETUADA VIA CORREIO INTERNO. 
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MODELO 14 - COMUNICAÇÃO INICIAL AO/À TRABALHADOR/A E AO/À PARTICIPANTE  

 

 
CONFIDENCIAL 

CORREIO REGISTADO 

COM AVISO DE RECEÇÃO* 

Exmo./a Senhor/a 

(identificação e endereço do/a 

trabalhador/a e do/a participante) 

 

 

SUA REFERÊNCIA 

                                     

 SUA COMUNICAÇÃO DE 

dd/mm/aaaa 

 PROCESSO 

___/___-___ 

 NOSSA REFERÊNCIA 

                                       

ASSUNTO: INÍCIO DE INSTRUÇÃO DE PROCESSO DISCIPLINAR 

 

Tenho a honra de levar ao conhecimento de V. Exa. que hoje, dia ___, dei início à 

instrução do processo disciplinar supra identificado, que lhe foi instaurado (ou que foi 

instaurado ao/à trabalhador/a), por despacho de (identificar a entidade), datado de (data), e 

para o qual fui nomeado/a instrutor/a, por despacho de (data), de (identificar a entidade), 

nos termos do disposto no artigo 205.º, n.º 3, da Lei Geral do Trabalho em Funções 

Públicas, aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho. 

 

Com os melhores cumprimentos 

O/A Instrutor/a 

 

_____________________________ 

 

Nota: *Apenas aplicável ao participante - no caso do trabalhador a comunicação é efetuada via correio interno. 
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MODELO 15 - TERMO DE NOTIFICAÇÃO DO INÍCIO DE INSTRUÇÃO AO/À TRABALHADOR/A E 

CERTIDÃO NEGATIVA 

 

TERMO DE NOTIFICAÇÃO 

 

Aos ____dias, do mês de ______do ano de dois mil e ____, no (local), entreguei ao/à 

trabalhador/a (nome e categorial profissional), o termo de notificação da data de início da 

instrução do processo disciplinar contra si instaurado, que corre termos pelo/a (entidade) sob o 

n.º____/___-___. 

 

Disse de tudo ficar ciente e vai assinar este termo de notificação, comigo, notificante. 

 

O/A Trabalhador/a Notificado/a: (nome completo)_____________________________________ 

O/A Notificante: (nome legível)____________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 
 

 

CERTIDÃO NEGATIVA* 

 

Aos ____dias, do mês de ______do ano de dois mil e ____, no (local), certifico que o/a 

trabalhador/a (nome e categorial profissional), recusou-se a receber a notificação, da data de 

início da instrução do processo n.º __/___-___, contra si instaurado. 

 

Por ser verdade vai a presente certidão ser assinada pelas testemunhas e por mim, notificante. 

 

A Testemunha: (nome legível/n.º do documento de identificação) _________________ ____________ 

A Testemunha: (nome legível/n.º do documento de identificação)                                                      _ 

O/A Notificante: (nome legível)                                                                                                  ___ 

 

Nota: *A certidão negativa destina-se à eventualidade do trabalhador se recusar a receber a notificação. 
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MODELO 16 - LISTAGEM DOS ELEMENTOS INDISPENSÁVEIS QUE DEVEM CONSTAR DO 

CERTIFICADO DE REGISTO DISCIPLINAR  
 

 

CERTIFICADO DE REGISTO DISCIPLINAR 

 

* Nome completo: 

* Data de nascimento: 

* Morada atualizada: 

* Carreira/categoria profissional: 

* Serviço a que pertence: 

* Natureza do vínculo e tipo de vínculo em (reportar-se à data da prática dos factos) 

* e em (reportar-se à data da elaboração deste doc.): 

* Tempo de serviço na carreira/categoria profissional: 

* Tempo de serviço nesse organismo: 

* Tempo de serviço na função pública: 

* Regime de trabalho: 

* Classificação de serviço: 

* Vencimento base: 

* Louvores: 

* Penas disciplinares, com indicação das datas das decisões condenatórias e do seu 

cumprimento: 

 

Data 

Assinatura 
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MODELO 17 - CONVOCATÓRIA DE TESTEMUNHA E DE PARTICIPANTE, POR VIA POSTAL 

 

 

 
CONFIDENCIAL 

CORREIO REGISTADO 

COM AVISO DE RECEÇÃO* 

Exmo./a Senhor/a 

(identificação e endereço da testemunha ou 

participante) 

 

SUA REFERÊNCIA 

                                    

 SUA COMUNICAÇÃO DE 

dd/mm/aaaa 

 PROCESSO 

___/___-___ 

 NOSSA REFERÊNCIA 

                                     

ASSUNTO: CONVOCATÓRIA 

 

Fica V. Exa. notificado/a para comparecer no próximo dia _________, pelas (horas), no 

(local), sito (morada), a fim de prestar depoimento, na qualidade de testemunha/participante, 

no âmbito do processo disciplinar supra identificado, nos termos do artigo 212.º, n.º 1, da Lei 

Geral do Trabalho em Funções Públicas, aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho. 

 

Com os melhores cumprimentos 

O/A Instrutor/a 

 

_____________________________ 
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MODELO 18 - CONVOCATÓRIA DE TESTEMUNHA NO EXERCÍCIO DE FUNÇÕES PÚBLICAS  

 
CONFIDENCIAL 

CORREIO REGISTADO 

COM AVISO DE RECEÇÃO* 

Exmo./a Senhor/a 

(identificação e endereço da entidade/serviço 

público) 

 
 

SUA REFERÊNCIA 

                                  

 SUA COMUNICAÇÃO DE 

dd/mm/aaaa 

 PROCESSO 

___/___-___ 

 NOSSA REFERÊNCIA 

                                   

ASSUNTO: CONVOCATÓRIA 

 

Tenho a honra de solicitar a V. Exa. se digne proceder à notificação dos/as profissionais 

abaixo identificados/as para comparecerem junto das instalações do(a) (identificação do local 

onde serão realizadas as inquirições), no dia ________________ nas horas indicadas, a fim de 

prestarem depoimento, na qualidade de testemunhas, no âmbito do processo supra 

identificado, e nos termos do artigo 212.º, n.º 1, da Lei Geral do Trabalho em Funções 

Públicas, aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho: 

- (nome e categoria profissional) --------------------------------------- (horas); 

- (nome e categoria profissional) --------------------------------------- (horas); 

- (nome e categoria profissional) --------------------------------------- (horas). 

  
Com os melhores cumprimentos, 

 

O/A Instrutor/a 

 

_____________________________ 

 

 

Nota: * No caso de o/a instrutor/a exercer funções onde as testemunhas prestam serviço esta comunicação é 

efetuada via correio interno. 
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MODELO 19 - CONVOCATÓRIA PARA AUDIÇÃO DO/A TRABALHADOR/A 

 

 

 
CONFIDENCIAL 

CORREIO REGISTADO 

COM AVISO DE RECEÇÃO* 

Exmo./a Senhor/a 

(identificação e endereço da entidade patronal 

do/a trabalhador/a) 

 
 

SUA REFERÊNCIA 

                              

 SUA COMUNICAÇÃO DE 

dd/mm/aaaa 

 PROCESSO 

___/___-___ 

 NOSSA REFERÊNCIA 

                            

ASSUNTO: CONVOCATÓRIA 

 

Tenho a honra de solicitar a V. Exa. se digne notificar o/a trabalhador/a _____ para 

comparecer perante o/a signatário/a, junto das instalações do(a) (identificação do local onde 

serão realizadas as inquirições), no dia ________________ às ______ horas, a fim de ser 

ouvido, no âmbito do processo supra identificado, devendo o/a mesmo/a ser informado/a que, 

querendo, poderá fazer-se acompanhar de advogado/a legalmente constituído/a, nos termos 

dos artigos 202.º e 212.º, n.º 2, da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, aprovada pela 

Lei n.º 35/2014, de 20 de junho. 

  
Com os melhores cumprimentos, 

 

O/A Instrutor/a 

 

_____________________________ 

 

 

Nota: No caso de o/a instrutor/a exercer funções onde o/a trabalhador/a presta serviço esta comunicação é efetuada via correio 

interno. 
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MODELO 20 - AUTO DE DECLARAÇÕES 
 

 

Aos ______ dias do mês de ______ do ano de dois mil e _______, pelas (horas) num 

gabinete do(a) (local) sito em (localidade), no âmbito do processo n.º ____________, perante 

mim (identificação do/a instrutor/a, nome e categoria), e o/a secretário/a ______ compareceu 

(nome idade, estado civil, documento de identificação e validade, categoria profissional, 

local onde exerce funções e vínculo contratual, residência) a fim de ser ouvido em 

declarações. 

 

Ao/trabalhador/a foi dado conhecimento prévio do objeto do processo disciplinar, e foi 

informado/a dos direitos de defesa que lhe assistem, designadamente de constituir advogado/a 

em qualquer fase do processo (no caso de ainda não ter constituído), de requerer a realização 

de diligências instrutórias e da faculdade que lhe assiste de, querendo, não responder à 

matéria dos autos.  

 

O trabalhador esclareceu que pretende prestar declarações, e sobre a matéria dos autos disse: 

______ 

 

O trabalhador esclareceu que não pretende prestar declarações, pelo que se declara encerrado 

o presente auto.  

 

Nesta auto o/a declarante fez entrega dos documentos (identificação sumária do conteúdo, 

número de fls.), que depois de serem por mim rubricados, vão ser juntos ao processo (caso 

seja deferida a junção.) 

(…) 

E mais não disse. Lido o seu depoimento o considerou, ratifica e vai ser assinado pelos 

intervenientes. 

 

O/A Trabalhador/a   

O/A Advogado/a  

O/A Instrutor/a:  

O/A Secretário/a:  
  

Nota: Se o/a declarante não puder ou se recusar a assinar, deve ficar consignada essa ocorrência. 
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MODELO 21 - AUTO DE INQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHA/TRABALHADOR EM FUNÇÕES PÚBLICAS 

E DE TESTEMUNHA 
 

 

AUTO DE INQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHA 

 

Aos ________ dias do mês de ___ do ano de dois mil e ___, pelas (horas), num gabinete 

do(a) (local) sito em (localidade), no âmbito do processo n.º ____________, perante mim 

(identificação do/a instrutor/a, nome e categoria), e o/a secretário/a _______, compareceu 

(nome, idade, estado civil, profissão, documento de identificação e sua validade, morada) a 

fim de ser inquirida como testemunha. 

 

A testemunha foi alertada que deve falar verdade e que não deve omitir factos relevantes de 

que tenha conhecimento, e aos costumes disse (nada ou que é colega, amigo/a ou familiar, 

mas que isso não o/a impede de falar com a verdade).  

 

Questionada sobre ___________ a testemunha disse __________________. 

 

E mais não disse. Lido o seu depoimento o considerou, ratifica e vai ser assinado pelos 

intervenientes. 

 

 

A Testemunha: 
 

O/A Instrutor/a:   
 

O/A Secretário/a: 
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MODELO 22 - AUTO DE ACAREAÇÃO 

 

AUTO DE ACAREAÇÃO 

 

Aos ________ dias do mês de ______ do ano de dois mil e ___, pelas (horas) num gabinete 

do(a) (local) sito em (localidade), no âmbito do processo n.º ____________, perante mim 

(identificação do/a instrutor/a, nome e categoria), e o/a secretário/a _______, compareceram 

(nome) e (nome), já identificados nos autos, a fim de se proceder à sua acareação, por se 

considerar contraditórios os depoimentos por si prestados. 

 

Questionados sobre ______________, ambos mantiveram os seus depoimentos e/ou/ (descrever 

alteração de depoimentos). 

(...) 

Para constar se lavrou o presente auto, que depois de lido e achado conforme vai ser assinado 

pelos intervenientes.  

 

O/A Acareado/a:  

O/A Acareado/a:  

O/A Avogado/a 

(se aplicável): 
 

O/A Instrutor/a:    

O/A Secretário/a:  

 

Nota: Se a diligência foi requerida pelo/a trabalhador/a visado/a, deve a mesma ser-lhe notificada, bem como ao advogado/a 

constituído/a 
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MODELO 23 - AUTO DE REQUISIÇÃO 

AUTO DE REQUISIÇÃO 

 

Aos ________ dias do mês de ______ do ano de dois mil e ___, no(a) (identificação do serviço 

ou entidade) sito em (localidade), no âmbito do processo n.º ___________, requisita-se ao 

(identificação da entidade): 

(…) 

Para constar se lavrou o presente auto, que depois de lido e achado conforme vai ser assinado 

pela entidade requisitada e por mim instrutor/a.  

 

(assinatura legível do/a dirigente/responsável a quem é solicitada a requisição): 

 

______________________________ 

 

O/A Instrutor/a: _______________________________________________________ 

 

 
Nota: Neste caso, a requisição é efetuada no local e na presença do instrutor. Quando a requisição é efetuada fora do local do 

serviço, a mesma é objeto de despacho e formalizada mediante ofício. 

 

MODELO 24 - AUTO DE APREENSÃO 

AUTO DE APREENSÃO 

 
Aos ________ dias do mês de ______ do ano de dois mil e ___, no(a) (identificação do serviço 

ou entidade), sito (localidade), no âmbito do processo n.º ___/___-__, procede-se à apreensão de 

(identificar o objeto apreendido e quais circunstâncias consideradas pertinentes para a 

apreciação/valoração da prova)  

 

A Testemunha: (nome legível/n.º do documento de identificação) __________________________ 

A Testemunha: (nome legível/n.º do documento de identificação) ______________________ 

O/A Trabalhador/a: (se possível) _________________________________________________ 

O/A Instrutor/a: _______________________________________________________________ 
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MODELO 25 - AUTO DE DILIGÊNCIAS 

 

AUTO DE DILIGÊNCIAS 

 

Aos ________ dias do mês de ______ do ano de dois mil e ___, pelas (horas), no(a) 

identificação do serviço ou entidade, sito em (localidade), no âmbito do processo n.º 

___________, procede-se à realização das seguintes diligências: (descrever as diligências de 

prova efetuadas). 

 

Verifica-se que (descrever toda a factualidade que tenha relevância para o processo, juntando 

toda a prova recolhida e considerada pertinente para a descoberta dos factos suscetíveis de 

integrarem a prática de infração disciplinar). 

 

O/A Instrutor/a: _______________________________________________________________ 

 

 

 
 

 

MODELO 26 - TERMO DE JUNTADA 

 

TERMO DE JUNTADA 

 

Proc. n.º ___/___-___ 

 

Aos ____ dias, do mês de ______ do ano de dois mil e _____, junta-se ao processo os 

documentos que integram as fls. _____ a ________. 

 

O/A Instrutor/a: _____________________________________________________________ ou 

 

O/A Secretário/a: ____________________________________________________________ 
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MODELO 27 - TERMO DE CONCLUSÃO 

 

TERMO DE CONCLUSÃO 

 

Proc. n.º ___/___-___ 

 

Conclusão em       /     /      

 

 

Aos ____ dias, do mês de ______ do ano de dois mil e _____, apresento ao/instrutor/a. 

 

 

O/A Secretário/a:  _____________________________________________________________   

 

 

Recebi, (colocar a data, caso não seja coincidente) 

 

O/A Instrutor/a:  ______________________________________________________________  

 

 

 

 
 

 

MODELO 28 - COTA  

 

COTA 

Proc. n.º ___/___-___ 

 

Aos ____ dias, do mês de ______ do ano de dois mil e _____, faço constar que: (descrever as 

informações/diligências e demais atos realizados, considerados relevantes para o processo e 

que não se encontram documentados). 

 

O/A Instrutor (ou) O/A Secretário/a: _______________________________________________ 
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MODELO 29 - TERMO DE COMPROMISSO DE HONRA DE PERITO/A 

 
Aos _____ dias do mês de ______ do ano de dois mil e __________, num gabinete do(a) 

(entidade/serviço), sito em (localidade), no âmbito do processo n.º ___/___-___, perante mim, 

(identificação do/a instrutor/a nome e serviço a que pertence), compareceu (identificação do/a 

perito/a, nome categoria profissional, serviço/entidade a que pertence) designado por despacho 

de (data e entidade que nomeou), para a emissão de parecer, na qualidade de perito/a 

(identificar a especialidade técnica), no processo supra identificado. 

 

Ciente da missão que lhe é cometida disse, expressamente, que se compromete, por sua honra, a 

emitir parecer fundamentado, e a responder com verdade, e de modo expresso e claro, a todas as 

questões formuladas. 

 

Para o efeito, foi entregue ao/perito/a cópia de toda a documentação pertinente, num total de 

_____ folhas, extraídas do respetivo processo, acompanhada dos respetivos quesitos. 

 

Mais declarou que procederá à entrega do parecer, acompanhada dos documentos que o 

suportam, no prazo de ____ dias, a contar desta data, remetendo-os à (identificação da entidade 

que requer a peritagem e morada). 

 

Lido e achado conforme vai o presente auto ser assinado pelos intervenientes. 

 

O/A Perito/a: ____________________________________________________________ 

O/A Instrutor/a: __________________________________________________________ 
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MODELO 30 - AUTO DE EXAME 

 

Aos _____ dias do mês de ______ do ano de dois mil e __________, num gabinete do(a) 

(entidade/serviço), sito em (localidade), no âmbito do processo n.º ___/___-___, perante mim, 

(identificação do/a instrutor/a nome e serviço a que pertence), compareceu (identificação do/a 

perito/a, nome categoria profissional, serviço/entidade a que pertence) designado por despacho 

de (data e entidade que nomeou), para, na qualidade de perito, (identificar a especialidade 

técnica) proceder a exame sobre: _____________________. 
 

Ciente da missão que lhe é cometida disse, expressamente, que se compromete, por sua honra, a 

proceder ao exame e a responder com verdade e de modo expresso e claro a todas as questões 

que lhe forem formuladas. 
 

Para o efeito, foi-lhe facultada a documentação pertinente, para uma resposta mais completa e 

fundamentada sobre os quesitos apresentados. 
 

Assim, questionado sobre os quesitos: 

Quesito um _____________________, respondeu o/a perito/a que _______________________ 

Quesito dois _____________________, afirmou o/a perito/a que ________________________ 

(...) 

Para constar se lavrou o presente auto, que depois de lido e achado conforme vai ser assinado 

pelos intervenientes.   

 

O/A Perito/a: ___________________________________________________________ 

O/A Instrutor/a: _________________________________________________________ 

 
 

MODELO 31 - DESPACHO DE ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO 
 

Conclusão em       /     /      
 

Nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 213.º da LTFP, aprovada pela Lei n.º 

35/2014, de 20 de junho, declaro encerrada a instrução. 
 

(Local e data)  

 

O/A Instrutor/a:  ___________________________________________________________   
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MODELO 32 - ESTRUTURA DO RELATÓRIO FINAL ELABORADO NO TERMO DA INSTRUÇÃO – 

ARTIGO 213.º, N.º1 DA LTFP 
 

Processo Disciplinar n.º __/__-__ 

Participante:                                           

Trabalhador/a: (nome, categoria, local de trabalho) 
 

***** 

ÍNDICE  

I. Introdução – Identifica, de forma sucinta, os despachos de instauração e de nomeação 

do/a instrutor/a, e descreve de forma sumária o objeto do processo. 

II. Enquadramento legal – Identifica, sumariamente, as normas legais que delimitam o 

exercício do poder disciplinar, em particular os artigos 73.º, 76.º, 178.º, 183.º, 196.º, 197.º 

e 207.º da LTFP). 

III. Diligências instrutórias - Indica a data em que foi iniciada a instrução e junto o 

certificado do registo biográfico-disciplinar, descreve as diligências realizadas, 

distinguindo os diferentes tipos de prova produzida (prova testemunhal, prova 

documental, prova pericial) e faz constar a data do encerramento da instrução, tudo com 

referência aos autos, de fls..... 

IV. Apreciação jurídica -Procede à descrição dos factos provados e não provados, procede à 

sua qualificação jurídico-disciplinar, esclarece o motivo pelo qual considera que os 

mesmos constituem ou não constituem a prática de infração disciplinar, se foi ou não foi 

o/a trabalhador/a o/a autor/a da infração e ou o motivo pelo qual não é de exigir 

responsabilidade disciplinar, designadamente por efeitos de prescrição, ou por qualquer 

outro motivo previsto na lei. 

V. Conclusões                        

VI. Proposta de arquivamento                            

 

(Local e data) 

 

O/A Instrutor/a: _________________________________________________________ 

 
Nota: A primeira folha contém a identificação do processo (tipo/n.º), da entidade empregadora, do participante, do 

trabalhador, bem como do instrutor. O índice corresponde à segunda folha. 
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MODELO 33 - ESTRUTURA DO DESPACHO DE ACUSAÇÃO – ARTIGO 213.º, N.º2 DA LTFP 

Conclusão – Em      /     /     

 

Processo Disciplinar n.º __/__-__ 

Participante:                          

Trabalhador/a: (nome, categoria, local de trabalho) 
 

ÍNDICE (**) 

I - Introdução                                       

II - Enquadramento legal e diligências instrutórias                                                  

III – Acusação  

*** 

ACUSAÇÃO Nº ______/_____ 

Nos termos do artigo 213.º, n.º 2, da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, no processo n.º ___/___-

__, instaurado por despacho de (data e entidade que instaurou o processo) deduz-se acusação 

contra: 

(nome do/a trabalhador/a, categoria profissional, entidade patronal a que está vinculado e 

demais elementos de identificação), nos termos e com os fundamentos seguintes: 

1.º 

Descrição articulada dos factos, quanto ao modo, lugar, tempo e circunstâncias em que os 

mesmos foram praticados. 

2.º 

Descrição de valores indevidamente recebidos, no caso de haver lugar à sua reposição. 

3.º 

Descrição da conduta do/a trabalhador/a, de forma a constar que o/a mesmo/a agiu livre, 

deliberada e conscientemente, bem sabendo que a conduta voluntária e consciente por si 

praticada era passível de censura disciplinar (isto é, fazer menção do conhecimento pelo/a 

trabalhador/a que os factos por si praticados integram a prática de infrações disciplinares, com 

eventual remessa para as folhas do processo que os suportam).  

4.º 

Identificação de todas as circunstâncias atenuantes e agravantes da responsabilidade disciplinar 

apuradas: 
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O/A trabalhador/a beneficia (ou não) das circunstâncias atenuantes especiais, previstas no artigo 

190.º, n.º 2, alíneas ____ da LTFP (identificar as atenuantes gerais já conhecidas).  

Contra o/a trabalhador/a milita (ou não milita) a circunstância agravante especial ________, 

prevista no artigo 191.º, n.º 1, alínea ___ da LTFP.  

5.º 

Identificação da infração/infrações praticadas e da sanção disciplinar correspondente: 

O/A trabalhador/a ao (descrição do comportamento) violou o dever de ____ previsto no artigo 

73.º n.º 2 alínea ___ e n.º ___ da Lei n.º 35/2014, de 20 de Junho, que aprovou o Regime Geral 

do Trabalho em Funções Públicas, a que corresponde, em abstrato, a sanção disciplinar de 

(identificar a sanção), prevista (identificar os artigos).  

* * * 

Proceda à notificação do trabalhador/a enviando cópia do presente despacho de acusação e 

informe que: 

a. Nos termos do artigo 214.º, n.º 1 da LTFP, fixo o prazo de ______, a contar do dia seguinte 

ao da data da notificação do presente despacho de acusação, para, querendo, apresentar 

defesa escrita e articulada. 

b. Nos termos dos artigos 216.º, n.º 6 e 218.º n.º 2, da LTFP, com a defesa pode apresentar rol 

de testemunhas, não podendo ser ouvidas mais de três testemunhas por cada facto, juntar 

documentos, ou requerer quaisquer diligências que achar convenientes para a descoberta da 

verdade material dos factos. 

c. A defesa será enviada para (lugar onde o procedimento tenha sido instaurado, artigo 216.º 

n.º 2 e n.º 3 da LTFP)_ 

d. Nos termos dos artigos 202.º, 216.º, n.º 1 e 217.º da LTFP, durante o prazo para a 

apresentação da defesa, o processo pode ser consultado pelo/a trabalhador/a ou pelo/a 

seu/sua representante legal, durante as horas de expediente da entidade (identificar a 

entidade que melhor facilite o acesso ao processo ao trabalhador) podendo, ainda, ser 

requerida a sua confiança pelo/a advogado/a do/a trabalhador/a. 

 ____________________, ___ de ___________ de 20___ 

O/A Instrutor/a: ___________________________________________________ 
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MODELO 34 - COMUNICAÇÃO COM PEDIDO DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL DO DESPACHO DE 

ACUSAÇÃO AO/À TRABALHADOR/A 

 
CONFIDENCIAL 

CORREIO REGISTADO 

COM AVISO DE RECEÇÃO* 

Exmo./a Senhor/a 

(identificação e endereço da entidade  

onde o/a trabalhador/a exerce funções) 

 
 

SUA REFERÊNCIA 

                               

 SUA COMUNICAÇÃO DE 

dd/mm/aaaa 

 PROCESSO 

___/___-___ 

 NOSSA REFERÊNCIA 

                                

ASSUNTO: NOTIFICAÇÃO - DESPACHO DE ACUSAÇÃO 

 

 

 

Tenho a honra de solicitar a V. Exa. se digne ordenar a entrega ao/à trabalhador/a (nome, 

categoria) do envelope fechado, que se junta em anexo, contendo ofício e fotocópia certificada 

do despacho de acusação que lhe foi deduzido, no âmbito do processo supra identificado, 

assegurando a devolução do termo de notificação, devidamente assinado e datado.  

 

Para os devidos efeitos, informa-se que o processo pode ser consultado (menção do lugar e 

horário do serviço), nos termos do disposto no artigo 216.º, n.º 1, e/ou que o mesmo pode ser 

confiado, nos termos do disposto no artigo 217.º, ambos da Lei Geral do Trabalho em Funções 

Públicas, aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho.  

 

Com os melhores cumprimentos, 

 

O/A Instrutor/a 

 

_____________________________ 

 
ANEXO: O REFERIDO (  FLS.) – ( JUNTAR MODELOS N.º 30’E 31) 

 

 Nota: A remessa do processo não é facultada quando o processo corre termos em entidade cuja distância não 

comprometa/dificulte o seu acesso. No caso de impossibilidade de se proceder à notificação pessoal do trabalhador, 

deverá ser determinada a sua notificação por carta registada com aviso de receção o qual deverá ser assinado pelo 

trabalhador. 
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MODELO 35 - COMUNICAÇÃO AO/À TRABALHADOR/A DO DESPACHO DE ACUSAÇÃO  

CONFIDENCIAL  Exmo./a Senhor/a 

(identificação do/a trabalhador/a) 

SUA REFERÊNCIA 

                             

 SUA COMUNICAÇÃO DE 

dd/mm/aaaa 

 PROCESSO 

___/___-___ 

 NOSSA REFERÊNCIA 

                                

ASSUNTO: NOTIFICAÇÃO – DESPACHO DE ACUSAÇÃO  

Notifica-se V. Exa. que foi deduzida contra si acusação, no âmbito do processo disciplinar 

___/___-___, cuja fotocópia se anexa, podendo, querendo, apresentar defesa escrita, por si ou 

por advogado/a legalmente constituído, no prazo de ___ dias úteis, a contar da data de 

notificação, nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 214.º, n.º1, da Lei Geral do 

Trabalho em Funções Públicas (LTFP), aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho. 

Devendo ter em consideração a informação seguinte: 

À contagem os prazos é aplicável o CPA. 

A defesa deverá ser enviada para (lugar onde foi instaurado o processo, artigo 216.º n.º 2 e n.º 

3 da LTFP). 

Com a defesa apresentada pode indicar rol de testemunhas, não podendo ser ouvidas mais de 

três testemunhas por cada facto da defesa apresentada, pode juntar documentos, ou requerer a 

realização de quaisquer diligências que achar convenientes para a descoberta da verdade 

material dos factos, nos termos dos artigos 216.º, n.º 6 e 218.º n.º 2, da LTFP. 

Durante o prazo para a apresentação da defesa, o processo pode ser consultado por V. Exa. ou 

pelo/a seu/sua advogado/a, durante as horas normais de expediente da entidade (identificar a 

entidade que melhor facilite o acesso ao processo ao trabalhador e o horário), podendo, 

ainda, ser requerida a sua confiança pelo/a seu/sua advogado/a, se este/a o requerer por escrito, 

e sob a cominação prevista no Código de Processo Civil, aplicável com as necessárias 

adaptações, face ao disposto nos artigos 202.º, 216.º, n.º 1 e 217.º da LTFP. 
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A defesa apresentada fora do prazo indicado e/ou, o não envio de defesa, é considerado e vale 

como efetiva audiência do/a trabalhador/a. 

Com os melhores cumprimentos, 
 

O/A Instrutor/a 

 

_____________________________ 

 

ANEXO: FOTOCÓPIA CERTIFICADA DA ACUSAÇÃO N.º___, A FLS.__ A __, DO PROCESSO N.º __/__-__ 
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MODELO 36 - TERMO DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL DO DESPACHO DE ACUSAÇÃO E CERTIDÃO 

NEGATIVA 

 
 

TERMO DE NOTIFICAÇÃO 

 

Aos ____ dias, do mês de ______ do ano de dois mil e _____, no(a) (local), entreguei ao/à 

trabalhador/a (nome e categorial profissional), fotocópia certificada do despacho de acusação 

n.º _______, deduzido contra si, no processo n.º __/___-___, nos termos do disposto no artigo 

214.º, n.º 1, da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 

20 de junho. 

Tendo tomado conhecimento do teor do mesmo, vai o/a trabalhador/a assinar este termo de 

notificação, comigo, notificante. 

 

O/A Trabalhador/a: (nome completo) ________________________________________________ 

O/A Notificante: (nome legível) ____________________________________________________ 

 

______________________________________________________________ 
 

CERTIDÃO NEGATIVA* 
 

Aos ____ dias, do mês de ______ do ano de dois mil e _____, no (local), certifico que não pude 

levar a efeito a notificação do/a trabalhador/a (nome e categorial profissional), do despacho de 

acusação n.º _______, deduzido contra si, no processo n.º __/___-___, em virtude de o/a 

mesmo/a se ter recusado a receber a presente notificação. 

 

Por ser verdade vai a presente certidão ser assinada pelas testemunhas e por mim, notificante. 

 

A Testemunha: (nome legível/n.º do documento de identificação) __________________________ 

A Testemunha: (nome legível/n.º do documento de identificação) __________________________ 

O/A Notificante: (identificação) __________________________________________________  

 
Nota: *A certidão negativa destina-se à eventualidade do/a trabalhador/a recusar-se a ser notificado/a. 
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MODELO 37 - COMUNICAÇÃO AO/À MANDATÁRIO/A DO/A TRABALHADOR/A DO DESPACHO DE 

ACUSAÇÃO 

 
CONFIDENCIAL 

CORREIO REGISTADO 

COM AVISO DE RECEÇÃO* 

Exmo./a Senhor/a 

(identificação e endereço do/a mandatário/a 

do/a trabalhador/a) 

 
 

SUA REFERÊNCIA 

                             

 SUA COMUNICAÇÃO DE 

dd/mm/aaaa 

 PROCESSO 

___/___-___ 

 NOSSA REFERÊNCIA 

                                   

ASSUNTO: NOTIFICAÇÃO – DESPACHO DE ACUSAÇÃO  

 

Nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 202.º, n.º 2, da Lei Geral do Trabalho em 

Funções Públicas (LTFP), aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, tenho a honra de 

enviar a V. Exa. fotocópia da acusação n.º ____, deduzida no processo supra identificado, 

contra o/a trabalhador/a ______________, bem como do ofício que lhe foi endereçado. 

 

Com os melhores cumprimentos, 

 

O/A Instrutor/a 

 

_____________________________ 

 
ANEXO: FOTOCÓPIA CERTIFICADA DA ACUSAÇÃO N.º___, A FLS.__ A __, DO PROCESSO N.º __/__-__ E CÓPIA DO OFÍCIO. 
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MODELO 38 - NOTIFICAÇÃO DA ACUSAÇÃO MEDIANTE AVISO PUBLICADO NO DIÁRIO DA 

REPÚBLICA 

 

 

 

AVISO 

 

(nome e categoria profissional do/a trabalhador/a, entidade onde exerce funções), com última 

residência conhecida ___________________________________________________________, 

fica desta forma notificado/a, de que se encontra pendente neste(a) (local), o processo 

disciplinar n.º contra si instaurado, no âmbito do qual lhe foi deduzido despacho de acusação, 

sendo-lhe concedido o prazo de ___ dias, a contar da data da publicação deste aviso, para, 

querendo, apresentar a sua defesa escrita, nos termos previstos no artigo 214.º, n.º 2 e n.º 3 da 

Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas (LTFP), aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de 

junho. 

 

Data: _________________ 

 

Nome: _______________________________________________________________________ 

 

Cargo: ___________________________________________ 
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MODELO 39 - COMUNICAÇÃO DO DESPACHO DE ACUSAÇÃO À COMISSÃO DE TRABALHADORES 

E/OU ASSOCIAÇÃO SINDICAL 

 
CONFIDENCIAL 

CORREIO REGISTADO 

COM AVISO DE RECEÇÃO* 

Exmo./a Senhor/a 

(identificação e endereço da Comissão de 

Trabalhadores e/ou da Associação Sindical) 

 
 

SUA REFERÊNCIA 

                               

 SUA COMUNICAÇÃO DE 

dd/mm/aaaa 

 PROCESSO 

___/___-___ 

 NOSSA REFERÊNCIA 

                                   

ASSUNTO: NOTIFICAÇÃO – DESPACHO DE ACUSAÇÃO  

 

 

Tenho a honra de enviar a V. Exa. fotocópia do despacho de acusação n.º ____, deduzido no 

processo disciplinar supra identificado, contra o/a trabalhador, nos termos e para os efeitos do 

disposto no artigo 214.º, n.º 5 , da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, aprovada pela 

Lei n.º 35/2014, de 20 de junho.  

 

Com os melhores cumprimentos, 

 

O/A Instrutor/a 

 

_____________________________ 

 
ANEXO: FOTOCÓPIA CERTIFICADA DA ACUSAÇÃO N.º ___, A FLS. __ A __, DO PROCESSO N.º __/__-__ 
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MODELO 40 - TERMO DE CONSULTA DE PROCESSO DISCIPLINAR 

 
 

Aos ________ dias do mês de ______ do ano de dois mil e _______,no(a) (identificar o local 

da entrega), em conformidade com o despacho de (data por extenso) do/a instrutor/a, entreguei 

ao/à trabalhador(a) / ao/à advogado/a, (conforme o caso), para consulta, o processo n.º __/___-

___, composto por ____ volume/s, num total de (número) de folhas, devidamente numeradas e 

rubricadas. 

 

(assinatura legível de quem faculta a consulta): 

 

________________________________________ 

 

Certifico que consultei o processo, 

 

O/A Trabalhador/a (ou) O/A Advogado/a: ___________________________________________ 

 

Nota: No caso da procuração ainda não constar do processo, o pedido de consulta deve ser instruído com a mesma. 

 

MODELO 41 - TERMO DE CONFIANÇA DE PROCESSO DISCIPLINAR 

 
 

Aos ________ dias do mês de ______ do ano de dois mil e _______, no(a) (identificar o local 

da entrega) em conformidade com o despacho de (data por extenso) do/a instrutor/a, fiz entrega 

ao/à advogado/a, _________, do processo n.º __/___-___, composto por ____ volume/s, num 

total de _______(número de folhas), o qual o devolverá no prazo de __ dias, nos termos 

previstos no CPC. 

 

(identificação e assinatura legível de quem faculta a confiança): 

 

_______________________________ 

 

Certifico que recebi o processo, 

 

O/A Advogado/a: ____________________________________________ 

 
Nota: No caso da procuração ainda não constar do processo, o pedido de confiança deve ser instruído com a mesma. 
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MODELO 42 - CONVOCATÓRIA DE TESTEMUNHA ARROLADA PELA DEFESA EFETUADA POR VIA  

POSTAL 

 

 
CONFIDENCIAL 

CORREIO REGISTADO 

COM AVISO DE RECEÇÃO* 

Exmo./a Senhor/a 

(identificação e endereço da testemunha) 

 
 

SUA REFERÊNCIA 

                               

 SUA COMUNICAÇÃO DE 

dd/mm/aaaa 

 PROCESSO 

___/___-___ 

 NOSSA REFERÊNCIA 

                                

ASSUNTO: CONVOCATÓRIA – TESTEMUNHA DE DEFESA 

Fica V. Exa. devidamente notificada para comparecer no próximo dia _________, pelas ____ 

horas, no (local), sito (morada), a fim de ser inquirido/a, na qualidade de testemunha de 

defesa, no âmbito do processo disciplinar supra identificado, nos termos do artigo 218.º, n.º 8, 

da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho. 

 

 Com os melhores cumprimentos, 

 

O/A Instrutor/a 

 

_____________________________ 
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MODELO 43 - CONVOCATÓRIA DE TESTEMUNHA DE DEFESA NO EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 

PÚBLICAS 

 
CONFIDENCIAL 

CORREIO REGISTADO 

COM AVISO DE RECEÇÃO* 

Exmo./a Senhor/a 

(identificação e endereço da entidade patronal 

da testemunha) 

 
 

SUA REFERÊNCIA 

                            

 SUA COMUNICAÇÃO DE 

dd/mm/aaaa 

 PROCESSO 

___/___-___ 

 NOSSA REFERÊNCIA 

                                

ASSUNTO: CONVOCATÓRIA – INQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHA(S) ARROLADA(S) PELA DEFESA  

 

Tenho a honra de solicitar a V. Exa. se digne ordenar a notificação dos profissionais abaixo 

identificados, para comparecerem, perante o/a signatário/a, junto das instalações do(a) 

(identificação do local onde serão realizadas as inquirições), no dia ________________ nas 

horas indicadas, a fim de serem inquiridos na qualidade de testemunhas arroladas pela defesa, 

no âmbito do processo disciplinar supra identificado, nos termos do artigo 218.º, n.º 8, da Lei 

Geral do Trabalho em Funções Públicas, aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho. 

- (nome e categoria profissional) ---------------------------------------- (horas) 

- (nome e categoria profissional) --------------------------------  (horas) 

- (nome e categoria profissional) --------------------------------  (horas)  

 

Com os melhores cumprimentos, 

 

O/A Instrutor/a 

 

_____________________________ 

 

Nota: No caso de o instrutor exercer funções onde as testemunhas prestam serviço esta comunicação é efetuada via correio 

interno/eletrónico. 
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MODELO 44 - COMUNICAÇÃO AO/À TRABALHADOR/A DA DATA E LOCAL DE INQUIRIÇÃO DAS 

TESTEMUNHAS DE DEFESA 

 

 
CONFIDENCIAL 

CORREIO REGISTADO 

COM AVISO DE RECEÇÃO* 

Exmo./a Senhor/a 

(identificação e endereço do/a trabalhador/a) 

 
 

SUA REFERÊNCIA 

                            

 SUA COMUNICAÇÃO DE 

dd/mm/aaaa 

 PROCESSO 

___/___-___ 

 NOSSA REFERÊNCIA 

                                   

ASSUNTO: NOTIFICAÇÃO – INQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHA(S) ARROLADA(S) PELA DEFESA 

 

Tenho a honra de informar V. Exa. que a inquirição da(s) testemunha(s) por si indicadas no âmbito 

da defesa apresentada no processo disciplinar supra identificado, terá lugar no dia _____, pelas 

_____________, no(a) (local e morada), nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 218.º, 

n.º 5 da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas aprovada pela Lei n.º 35/2014 de 20 de junho.  

 

Com os melhores cumprimentos, 

 

O/A Instrutor/a 

 

_____________________________ 

 

Nota: Esta notificação pode ser realizada através de solicitação à entidade patronal do/a trabalhador/a. 
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MODELO 45 - COMUNICAÇÃO AO/À MANDATÁRIO/A DA DATA E LOCAL DE INQUIRIÇÃO DE 

TESTEMUNHA/S DE DEFESA 

 
 

CONFIDENCIAL 

CORREIO REGISTADO 

COM AVISO DE RECEÇÃO* 

Exmo./a Senhor/a 

(identificação e endereço do/a mandatário/a 

do/a trabalhador/a) 

 
 

SUA REFERÊNCIA 

                              

 SUA COMUNICAÇÃO DE 

dd/mm/aaaa 

 PROCESSO 

___/___-___ 

 NOSSA REFERÊNCIA 

                               

ASSUNTO: NOTIFICAÇÃO – INQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHA(S) ARROLADA(S) PELA DEFESA 

 

Tenho a honra de informar V. Exa. que a inquirição da/s testemunha/s indicadas no âmbito 

da defesa apresentada no processo disciplinar supra identificado, terá lugar no dia _____, 

pelas _____________, no (local e morada), nos termos e para os efeitos do disposto no 

artigo 218.º, n.º 7 da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, aprovada pela Lei n.º 

35/2014, de 20 de junho.  

 

Com os melhores cumprimentos, 

 

 

O/A Instrutor/a 

 

_____________________________ 
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MODELO 46 - AUTO DE INQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHA DE DEFESA 
 

Aos ________ dias do mês de ______ do ano de dois mil e ___, pelas (horas) num gabinete 

(local) sito em (localidade), no processo n.º ____________, perante mim (identificação do/a 

instrutor/a, nome e categoria), e o/a secretário/a _______, compareceu (nome, idade, estado civil, 

profissão, documento de identificação e sua validade, morada) a fim de ser inquirida como 

testemunha, acompanhada do/a mandatário/a do/a trabalhador/a, com procuração já junta aos 

autos (ou conforme procuração que neste auto faz juntar ao processo). 

A testemunha foi alertada de que deve falar com verdade às perguntas que lhe forem colocadas, 

e aos costumes disse _____________ (nada ou que é amigo/inimigo, familiar, colega do 

trabalhador).  

Lidos à testemunha os artigos _____ indicados pela defesa apresentada, pela mesma foi dito 

que: 

- Quanto ao artigo ______ 

- Quanto ao artigo ______ 

- Quanto ao artigo ______ 

 

E mais não disse. Lido o seu depoimento o achou conforme, ratifica e vai o mesmo ser assinado 

pelos intervenientes. 

 

A testemunha:  

O/A Advogado/a:  

O/A Instrutor/a:    

O/A Secretário/a:  

 

Nota: Podem ser lidos os artigos da acusação que a defesa identifique e serem apresentados à testemunha documentos para 

melhor esclarecimento, devendo tais atos (ou demais que ocorram) serem descritos no auto. 
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MODELO 47 - AUTO DE NÃO COMPARÊNCIA DE TESTEMUNHA 

 

 

Aos ________ dias do mês de ______ do ano de dois mil e ___, no âmbito do processo n.º 

___/___-___, consigna-se que (nome), devidamente notificado para inquirição como 

testemunha, através do ofício ____ de _____, não compareceu na data, hora, e local designado. 

 

E, para constar se lavrou o presente auto de não comparência  

 

O/A Instrutor/a: ________________________________________________ 

O/A Secretário/a: _______________________________________________ 

 

 

 

MODELO 48 - TERMO DE ENTREGA DE PROCESSO PARA CONSULTA  

 

 

Aos ________ dias do mês de ______ do ano de dois mil e ___, em (local), foi facultado o 

processo ao/à trabalhador/a e ao/à mandatário/a (caso exista), para consulta. 

 

(Local e data) 

 

 

O/A Instrutor/a:  ________________________________________________________________  
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MODELO 49 - ESTRUTURA DO RELATÓRIO FINAL ELABORADO NOS TERMOS DO ARTIGO 219.º 

DA LTFP 
 

RELATÓRIO FINAL (*) 

ÍNDICE (**) 

I. Introdução                    

II. Enquadramento legal e diligências instrutórias                                        

III. Acusação                                             

IV. Defesa (descreve a defesa apresentada, a prova produzida, evidencia o cumprimento de 

todas as formalidades essenciais e o respeito pelo princípio da audiência e defesa) 

V. Diligências complementares (se aplicável) 

VI. Apreciação crítica (analisa a prova produzida, pondera os termos da defesa 

apresentada, enuncia os factos provados e os não provados e procede respetivo 

enquadramento legal e à sua qualificação jurídica) 

VII. Conclusões (indica as infrações disciplinares consideradas provadas, identificando os 

deveres violados, a sua qualificação e enquadramento jurídico-disciplinar, as 

respetivas circunstâncias atenuantes e/ou agravantes e determina a medida concreta 

da sanção disciplinar a aplicar, em função das circunstâncias em que ocorreram os 

factos, da personalidade do trabalhador, do comportamento anterior e posterior aos 

factos, do grau de desvalor da sua conduta e do grau de culpa, identificando os efeitos 

da sanção) 

VIII. Propostas (propõe a sanção disciplinar a aplicar, ou propõe o arquivamento do 

processo e as comunicações e notificações devidas). 

     

(Local e data) 

 

O/A Instrutor/a: ____________________________________________________ 

 
Nota: (*) Da primeira folha deverá constar a identificação do processo (tipo/n.º), da entidade empregadora, do participante, 

do trabalhador, bem como do instrutor e da respetiva da equipa (se aplicável). 

(**) Deverá corresponder à segunda folha. 
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MODELO 50 - DESPACHO PARA CONCLUSÃO À ENTIDADE COMPETENTE PARA DECIDIR 

 

DESPACHO 

 

Ao(s) ________ dia(s) do mês de ______ do ano de dois mil e ___, dou por concluso o processo 

n.º ___/___-___, constituído por ____ volume/s e ____ folhas, devidamente ordenadas, 

numeradas e rubricadas, que submeto, nesta data, a (entidade que instaurou o processo), para 

decisão. 

 

O/A Instrutor/a: _______________________________________________ 
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MODELO 51 - COMUNICAÇÃO DA DECISÃO FINAL AO ÓRGÃO DIRIGENTE DO 

SERVIÇO/ENTIDADE EMPREGADORA  

 
CONFIDENCIAL 

CORREIO REGISTADO 

COM AVISO DE RECEÇÃO* 

Exmo./a Senhor/a 

(identificação e endereço da entidade 

empregadora) 

 
 

SUA REFERÊNCIA 

                                  

 SUA COMUNICAÇÃO DE 

dd/mm/aaaa 

 PROCESSO 

___/___-___ 

 NOSSA REFERÊNCIA 

                                 

ASSUNTO: NOTIFICAÇÃO – DECISÃO FINAL 

 

 

 

Tenho a honra de comunicar a V. Exa. que, por decisão de (data e entidade), no âmbito do 

processo disciplinar supra identificado, foi aplicada ao/à trabalhador/a ________, a sanção de 

______ (se aplicável), fixada/graduada em _____ euros/dias (consoante seja multa ou 

suspensão), (bem como lhe foi determinada a obrigação de reposição nos cofres do Estado da 

importância de _____ se aplicável) / ou que o processo foi arquivado, remetendo-se fotocópia 

certificada da respetiva decisão e dos seus fundamentos. 

Solicita-se a V. Exa. se digne ordenar a entrega ao/à trabalhador/a (nome, categoria), do 

envelope fechado, que acompanha o presente ofício e que contém uma fotocópia certificada da 

decisão final e dos seus fundamentos e o respetivo termo de notificação, e que se digne mandar 

notificar o/a mesmo/a, enviando-se posteriormente (à entidade que solicita) certidão de 

notificação, devidamente assinada e datada, para efeitos do disposto nos artigos 180.º, n.º 4, 

222.º, n.º1 e 223.º, da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas (LTFP), aprovada pela Lei 

n.º 35/2014, de 20 de junho.  

 

Com os melhores cumprimentos, 

(entidade decisora) 

 

_____________________________ 

 

ANEXO: O MENCIONADO (N.º DE FLS.) 
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MODELO 52 - COMUNICAÇÃO DA DECISÃO FINAL AO/À TRABALHADOR/A 

CONFIDENCIAL 

CORREIO REGISTADO 

COM AVISO DE RECEÇÃO* 

Exmo./a Senhor/a 

(identificação e endereço do/a trabalhador/a) 

 

SUA REFERÊNCIA 

                             

 SUA COMUNICAÇÃO DE 

dd/mm/aaaa 

 PROCESSO 

___/___-___ 

 NOSSA REFERÊNCIA 

                                    

ASSUNTO: NOTIFICAÇÃO DA DECISÃO FINAL 

 

 

Tenho a honra de comunicar a V. Exa. que, por decisão de (data do despacho, identificação da 

entidade e delegação de competência, se aplicável) foi-lhe aplicada a sanção disciplinar de 

_______, fixada/graduada em _____ euros/dias (consoante seja multa ou suspensão), (bem como 

lhe foi determinada a obrigação de reposição nos cofres do Estado da importância de _____ 

se aplicável) / ou que foi arquivado o processo disciplinar supra identificado, enviando-se 

fotocópia certificada da decisão e seus fundamentos, nos termos do artigo 222.º, n.º 1 e 223.º 

da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas (LTFP), aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 

de junho. 

 

Mais informo V. Exa. que pode interpor recurso hierárquico desta decisão, para o membro do 

Governo competente, no prazo de 15 dias úteis, contados a partir da data da receção desta 

notificação, nos termos do artigo 225.º, n.º 2 da LTFP. 

 

Com os melhores cumprimentos, 

 

(entidade decisora) 

 

_____________________________ 

 

ANEXO: O MENCIONADO (N.º DE FLS.) 

Nota: * O ofício deverá ser expedido pelo correio para a residência do trabalhador (carta registada com aviso de receção), 

sempre que se revele impossível a sua notificação pessoal. 
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MODELO 53 - TERMO DE NOTIFICAÇÃO DA DECISÃO FINAL AO/À TRABALHADOR/A E CERTIDÃO 

NEGATIVA 
 

TERMO DE NOTIFICAÇÃO  

 

Aos ____dias, do mês de ______do ano de dois mil _____, no (local) ________, no processo n.º___/___, 

o/a trabalhador/a (nome e categorial profissional) _____________, foi notificado/a que, por decisão de 

(data do despacho, identificação da entidade e delegação de competência, caso aplicável) 

_____________ foi-lhe aplicada a sanção disciplinar de  _______, prevista no artigo ________ da Lei 

Geral dos Trabalhadores em Funções Públicas (LTFP), aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, 

fixada em _____ euros/dias (consoante seja multa ou suspensão) __________ (suspensa na sua 

execução por um período de _____ - se aplicável), (bem como lhe foi determinada a obrigação de 

reposição nos cofres do Estado da importância de _____ se aplicável / ou que foi arquivado o processo 

contra si instaurado), fazendo-se entrega de fotocópia certificada da decisão e seus fundamentos. 

 

O/A trabalhador/a foi ainda, informado/a que pode interpor recurso hierárquico desta decisão, para o 

membro do Governo competente, no prazo de 15 dias úteis, contados a partir da data da receção da 

presente notificação, nos termos do artigo 225.º, n.º 2 da LTFP.  

 

Tendo tomado conhecimento, e recebida a documentação supra identificada, vai o/a trabalhador/a assinar 

este termo de notificação, comigo, notificante. 

 

O /A Trabalhador/a: (nome completo) _____________________________________________________  

 O/A Notificante: (nome legível/n.º do documento de identificação) _____________________________ 

______________________________________________________________ 

CERTIDÃO NEGATIVA 

 

Aos ____dias, do mês de ______do ano de dois mil_____, no (local) ________, certifico que não pude 

levar a efeito a notificação do/a trabalhador/a (nome e categorial profissional) _____________, da 

decisão final contra si proferida, no processo n.º __/___-___, em virtude de o/a mesmo/a se ter recusado 

a receber a presente notificação. 

 

Por ser verdade vai a presente certidão ser assinada pelas testemunhas e por mim, notificante. 

A Testemunha: (nome legível/n.º do documento de identificação) __________________________ 

A Testemunha: (nome legível/n.º do documento de identificação) __________________________ 

O/A Notificante: (nome legível/n.º do documento de identificação) _________________________ 
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MODELO 54 - NOTIFICAÇÃO DA DECISÃO FINAL MEDIANTE AVISO PUBLICADO NO DIÁRIO DA 

REPÚBLICA 

 

 

 

AVISO 

 

(nome e categoria profissional do/a trabalhador/a, entidade onde exerce funções), com última 

residência conhecida ___________________, fica notificado/a que, por decisão de 

(identificação da entidade), de (data do despacho), proferida no processo disciplinar n.º __/__-

__, contra si instaurado, foi-lhe aplicada a sanção disciplinar de 

__________________________, que produzirá os seus efeitos, nos termos do artigo 223.º da 

Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas (LTFP), aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de 

junho, 

 

Fica ainda notificado/a que pode interpor recurso hierárquico desta decisão, para o membro do 

Governo competente, no prazo de 20 dias úteis, contados a partir da data da publicação deste 

Aviso, nos termos do n.º 2 do artigo 225.º da citada Lei nº 35/2014. 

 

Data: _____________________ 

Nome: _______________________________________________________________________ 

Cargo: _______________________________________________________________________ 
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MODELO 55 - COMUNICAÇÃO DA DECISÃO FINAL AO/À INSTRUTOR/A E AO/À PARTICIPANTE 

 

 
CONFIDENCIAL 

CORREIO REGISTADO 

COM AVISO DE RECEÇÃO* 

Exmo./a Senhor/a 

(identificação e endereço do/a instrutor ou  

do/a participante) 

 
 

SUA REFERÊNCIA 

                             

 SUA COMUNICAÇÃO DE 

dd/mm/aaaa 

 PROCESSO 

___/___-___ 

 NOSSA REFERÊNCIA 

                                  

ASSUNTO: NOTIFICAÇÃO DA DECISÃO FINAL 

 

Tenho a honra de informar V. Exa. que, por decisão de (data e identificação da entidade), foi 

aplicada ao/à trabalhador/a, ______________ a sanção de _____ e/ou foi arquivado o processo 

disciplinar supra identificado, nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 222.º, n.º 3 da 

Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas (LTFP), aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de 

junho, 

Mais informo V. Exa. que pode interpor recurso hierárquico desta decisão, para o membro do 

Governo competente, no prazo de 15 dias úteis, contados a partir da data da receção desta 

notificação, nos termos do artigo 225.º, n.º 2 da LTFP, remetendo-se fotocópia da referida 

decisão e dos seus fundamentos (não aplicável à notificação do instrutor). 

Com os melhores cumprimentos, 

(entidade decisora) 

 

_____________________________ 

 

ANEXO: O MENCIONADO (N.º DE FLS.) 
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MODELO 56 - COMUNICAÇÃO DA DECISÃO FINAL À COMISSÃO DE TRABALHADORES E/OU 

ASSOCIAÇÃO SINDICAL 

 

 
CONFIDENCIAL 

CORREIO REGISTADO 

COM AVISO DE RECEÇÃO* 

Exmo./a Senhor/a 

(identificação e endereço da Comissão de 

Trabalhadores e/ou da Associação Sindical) 

 
 

SUA REFERÊNCIA 

                                 

 SUA COMUNICAÇÃO DE 

dd/mm/aaaa 

 PROCESSO 

___/___-___ 

 NOSSA REFERÊNCIA 

                                  

ASSUNTO: NOTIFICAÇÃO DA DECISÃO FINAL 

 

 

Tenho a honra de informar V. Exa. que, por decisão de (data e identificação da entidade), foi 

aplicada ao/à trabalhador/a ______________ a sanção de ____ no /ou foi arquivado o processo 

disciplinar em referência nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 222.º, n.º 4 da Lei 

Geral do Trabalho em Funções Públicas (LTFP) da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho. 

 

Assim, e para os devidos efeitos remete-se a V. Exa. fotocópia da referida decisão e seus 

fundamentos. 

 

Com os melhores cumprimentos, 

(entidade decisora) 

 

_____________________________ 
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MODELO 57 - COMUNICAÇÃO DA DECISÃO FINAL AO/À MANDATÁRIO/A DO/A TRABALHADOR/A 

 

 
CONFIDENCIAL 

CORREIO REGISTADO 

COM AVISO DE RECEÇÃO* 

Exmo./a Senhor/a 

(identificação e endereço do/a mandatário/a 

do/a trabalhador/a) 

 
 

SUA REFERÊNCIA 

                                 

 SUA COMUNICAÇÃO DE 

dd/mm/aaaa 

 PROCESSO 

___/___-___ 

 NOSSA REFERÊNCIA 

                               

ASSUNTO: NOTIFICAÇÃO DA DECISÃO FINAL 

 

Tenho a honra de enviar a V. Exa., cópia certificada da decisão final proferida no processo 

disciplinar supra identificado, nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 202.º, n.º 2, da 

Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho. 

 

Com os melhores cumprimentos, 

(entidade decisora) 

 

_____________________________ 

 

 
ANEXO: O MENCIONADO (N.º DE FLS.) 
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MODELO 58 - ESTRUTURA DO RELATÓRIO FINAL (INQUÉRITO/SINDICÂNCIA/AVERIGUAÇÕES) 

ÍNDICE (**) 

I.  Enquadramento (Enuncia as normas legais que fundamentaram a instauração do 

procedimento em particular dos artigos 76.º, 178.º, 183.º, 195.º, n.º3, 196.º, 197.º, 207. e, 

consoante o caso, 229.º a 234.º da LTFP, identifica o despacho de instauração e de 

nomeação do/a inquiridor/a, sindicante e/ou averiguante, do prazo fixado para a instrução 

e do objeto do processo) 

II. Diligências instrutórias (descreve as diligências realizadas e os diferentes tipos de prova 

produzida: prova testemunhal; prova documental; prova pericial… ) 

III. Matéria de facto (elenca os factos e as circunstâncias em que os mesmos ocorreram que 

indiciam a eventual pratica de infração de natureza disciplinar e os factos que não 

indiciam  a prática de qualquer tipo de infração) 

IV. Apreciação jurídica (procede ao enquadramento jurídico da matéria de facto apurada, 

certifica-se da existência/inexistência de causas de exclusão da responsabilidade 

disciplinar- circunstâncias dirimentes, prescrição…- identifica as infrações disciplinares 

indiciadas, se as houver e os possíveis responsáveis pelas mesmas, caso existam). 

V.  Conclusões (fundamenta sumariamente o arquivamento do processo ou a instauração de 

processo disciplinar, identificando o/s trabalhador/es – categoria, vínculo funcional, local 

de trabalho) 

VI. Propostas (propõe o arquivamento do processo ou a instauração de processo disciplinar, 

identificando o/s trabalhador/es – categoria, vínculo funcional, local de trabalho e que o 

processo seja convertido na fase instrutória do disciplinar a instaurar, ou em alternativa, a 

extração de certidão da prova indiciária produzida para integrar o processo disciplinar, 

sem prejuízo da realização de outras diligências que se afigurem necessárias e as 

comunicações e notificações devidas). 

    
(Local e data) 
 

O/A (Inquiridor/a, Sindicante ou Averiguante, consoante o caso) ___________________________ 

 
Nota: (*) A estrutura do relatório final deverá adaptar-se à complexidade e ao tipo do processo especial. Da primeira 

folha deverá constar a identificação do processo (tipo/n.º), da entidade empregadora, do participante, do 

trabalhador/serviço visado, bem como do instrutor e da respetiva da equipa (se aplicável). 

(**) Corresponde à segunda folha. 
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MODELO 59 - ANÚNCIO DA SINDICÂNCIA 

 

 
 

ANÚNCIO 

 

(nome e categoria do/a sindicante), na qualidade de sindicante, nomeado por despacho de (data 

e identificação da entidade), para proceder à sindicância (identificar órgão/serviço ou unidade 

orgânica), que corre termos sob o n.º ___/___-___, faz público, que iniciou hoje, dia _______, 

pelas (horas), a sindicância ordenada. 

 

Toda a pessoa que tenha razão de queixa ou de agravo contra o regular funcionamento do(a) 

(identificar órgão/serviço ou unidade orgânica) pode apresentar-se ao/á sindicante, ou 

apresentar queixa por escrito, através de documento donde conste a sua identificação completa, 

e assinatura legível, no (identificação do local), sito (morada), até às ______ horas, do dia 

______________. 

 

Publica-se nos jornais, ______ e _____ (um de expansão nacional e outro e expansão regional), 

o presente anúncio, em cumprimento do disposto no artigo 230.º, n.º 1, da Lei Geral do Trabalho 

em Funções Públicas, aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho. 

 

Data: ____________________________________ 

 

O/A Sindicante: ___________________________ 

 

 

 

 
 

 



         MANUAL DA AÇÃO DISCIPLINAR 

 
 
 

91 

MODELO 60 - COMUNICAÇÃO A SOLICITAR A PUBLICAÇÃO DO ANÚNCIO DA SINDICÂNCIA  

 

 
CONFIDENCIAL 

CORREIO REGISTADO 

COM AVISO DE RECEÇÃO* 

Exmo./a Senhor/a 

(identificação e endereço da Direção do jornal) 

 
 

SUA REFERÊNCIA 

                                   

 SUA COMUNICAÇÃO DE 

dd/mm/aaaa 

 PROCESSO 

___/___-___ 

 NOSSA REFERÊNCIA 

                                    

ASSUNTO: PUBLICAÇÃO DE ANÚNCIO DE SINDICÂNCIA 

 

 

Tenho a honra de informar V. Exa. que fui nomeado para proceder à sindicância (identificar 

órgão/serviço ou unidade orgânica), por despacho de (data e identificação da entidade), 

solicitando que se digne ordenar a publicação no jornal que dirige, o anúncio em anexo, em 

conformidade com o estatuído no artigo 230.º, n.º 1, da Lei Geral do Trabalho em Funções 

Públicas, aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho. 

 

Mais se solicita, para efeitos de pagamento da respetiva despesa, que se digne mandar remeter 

a respetiva fatura, bem como um exemplar do jornal onde o anúncio for publicado. 

 

Com os melhores cumprimentos,  

O/A Sindicante 

 

_____________________________ 

 

EM ANEXO: O MENCIONADO. 
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MODELO 61 - EDITAL DA SINDICÂNCIA 

 

 
 

EDITAL 
 

 

(nome e categoria do/a sindicante), na qualidade de sindicante, nomeado por despacho de (data 

e identificação da entidade), para proceder à sindicância (identificar órgão/serviço ou unidade 

orgânica), que corre termos sob o n.º ___/___-___, faz público, que iniciou hoje, dia _______, 

pelas (horas), a sindicância ordenada. 

 

Toda a pessoa que tenha razão de queixa ou de agravo contra o regular funcionamento do(a) 

(identificar órgão/serviço ou unidade orgânica) pode apresentar-se ao/á sindicante, ou 

apresentar queixa por escrito, através de documento donde conste a sua identificação completa, 

e assinatura legível, no(a) (identificação do local), sito (morada), até às horas (horas expediente 

do serviço público), do dia _________________. 

 

E, para constar se publica este Edital que vai ser afixado na entrada do serviço da administração 

por onde corre o processo, e nas autoridades policiais e/ou administrativas, da área geográfica 

abrangida pela respetiva jurisdição do serviço.  

 

Local e data: _____________________________ 

 

O/A Sindicante: ___________________________ 

 

Nota: o Edital deve ser afixado em toda a área geográfica abrangida pela jurisdição do serviço objeto de sindicância. 
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MODELO 62 - COMUNICAÇÃO A SOLICITAR A AFIXAÇÃO DE EDITAL DE SINDICÂNCIA 

 

 
CONFIDENCIAL 

CORREIO REGISTADO 

COM AVISO DE RECEÇÃO* 
 
 
 

Exmo./a Senhor/a 

(identificação e endereço do/a Comandante 

da Esquadra da PSP de…/Guarda Nacional 

Republicana de…/ ou Presidente da Junta de 

Freguesia) 

 

 

SUA REFERÊNCIA 

                                    

 SUA COMUNICAÇÃO DE 

dd/mm/aaaa 

 PROCESSO 

___/___-___ 

 NOSSA REFERÊNCIA 

                                        

ASSUNTO: AFIXAÇÃO DE EDITAL DE SINDICÂNCIA  

 

 

Tenho a honra de informar V. Exa. que fui nomeado para proceder à sindicância (identificar 

órgão/serviço ou unidade orgânica), por despacho de (data e identificação da entidade), 

solicitando que se digne ordenar a afixação dos ________ exemplares do Edital em anexo, em 

conformidade com o disposto no artigo 230.º, n.º 1 da Lei Geral do Trabalho em Funções 

Públicas, aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, nos lugares públicos já designados 

para o efeito. 

 

Solicita-se a V. Exa. o envio das respetivas certidões de afixação, conforme modelo em anexo, 

após a referida afixação. 

 

Com os melhores cumprimentos, 

  

O/A Sindicante 

 

_____________________________ 

 

EM ANEXO: O MENCIONADO ( N.º DE FLS.). 
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MODELO 63 - CERTIDÃO DA AFIXAÇÃO DOS EDITAIS  

 

 

CERTIDÃO DE AFIXAÇÃO 

 
Certifico que hoje, dia _______________, pelas ______ horas __________, e na presença das 

testemunhas (nomes) _______________ e ________________, afixei _______ exemplares do 

edital do processo de sindicância n.º ___/___-___, nos lugares públicos (identificar a 

localidade). 

 

Por ser verdade, e para que conste, lavrei a presente certidão que assino juntamente com as duas 

testemunhas identificadas. 

 

O /A Afixante: (nome completo) ____________________________________________________ 

A Testemunha: (nome legível/n.º do documento de identificação) ___________________________ 

A Testemunha: (nome legível/n.º do documento de identificação) __________________________ 
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