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DeontologiaDeontologia
na Autoridade na Autoridade 

Tributária e Tributária e 
AduaneiraAduaneira

Concurso para TATAConcurso para TATA

∗ Organização e funcionamento das instituições
políticas e administrativas nacionais;

∗ Sistema institucional e tratados da União Europeia;

∗ Deontologia do serviço público;

∗ Código do Procedimento Administrativo;

∗ Estrutura, atribuições e competências da AT.

Programa para o concursoPrograma para o concurso

Anexo ao Despacho n.º 17 093/2005 (2.a série), de 9 de agostoAnexo ao Despacho n.º 17 093/2005 (2.a série), de 9 de agosto
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∗ Organização e funcionamento das instituições
políticas e administrativas nacionais;

Programa para o concursoPrograma para o concurso

Anexo ao Despacho n.º 17 093/2005 (2.a série), de 9 de agostoAnexo ao Despacho n.º 17 093/2005 (2.a série), de 9 de agosto

∗ Sistema institucional e tratados da União Europeia;

∗ Deontologia do serviço público;

∗ Estrutura, atribuições e competências da AT.

∗ Código do Procedimento Administrativo;
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Moral, Ética eMoral, Ética e

DeontologiaDeontologia
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A origem da palavra:

Moral vem do latim morales que
significa, relativo aos costumes

A MoralA Moral

04-11-2017Nuno Victorino 5

Pensamento Pensamento 
filosófico romanofilosófico romano

∗ A moral é um facto indesmentível, uma realidade
humana, patente e universal.

A MoralA Moral

∗ Deve ou não deixar-se gorjeta após a refeição?

∗ Nalguns países é obrigatório (ex. EUA)

∗ Noutros é ofensivo (ex. Camboja)

04-11-2017Nuno Victorino 6



04-11-2017

4

A Moral

Na Alemanha: significa 
o número 1…

No Japão: significa o 
número 5…

Na Arábia Saudita: 
significa que estou a 
ganhar …

No Gana: é um insulto…

04-11-20177Nuno Victorino

A MoralA Moral

∗ Se a refeição estiver com falta de sal, que faz?

∗ Nalguns países é ofensivo, pedir e usar (ex. Egito)

∗ Se alguém lhe oferecer um presente, que faz?

∗ Nalguns países é falta de educação aceitar logo, só se
deve aceitar após a terceira insistência (ex. China)
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∗∗EmEm queque consisteconsiste oo bembem aa--fazerfazer ee oo
malmal aa--evitar?evitar?

A MoralA Moral

04-11-2017Nuno Victorino 9

∗∗PorPor exex.. éé moralmoral mentir?mentir?

Ética e moral:

Tanto um como outro têm em comum guardar um
sentido eminentemente prático. No entanto a ética é
um conceito mais amplo que a moral.

-

- A moral vai-se alterando. A estrutura da sociedade
assenta em leis e normas escritas e não escritas.

Ética e moralÉtica e moral

04-11-2017Nuno Victorino 10

A moral é acatar as regras dadas, 

A ética A ética é uma análise crítica dessas regras
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Ética como reflexão

- Sendo o homem dotado de raciocínio, o bem e o mal
não podem ser eleitos pela coletividade, senão pela
própria razão. Mas quando o homem (re)examina esses
valores, para os eliminar, fortalecê-los ou para formar
novos, é porque pensapensa porpor sisi mesmomesmo e assim é capaz de

elaborar uma ética ou filosofia moral.

Ética e moralÉtica e moral
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Ética e moral:

- A ética é uma forma saudável de vida que muitas vezes
implica separar-se das prescrições que impõem os
grupos maioritários.

- AA razãorazão é o que nos liberta da ignorância, de imagens
rápidas e simplificadas da realidade, de opiniões
arreigadas mas falsas.

Ética e moralÉtica e moral
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∗ A moral corresponde a fazer o que Deus 

quer!

∗ …”se Deus não existe, tudo é permitido.”

∗ Os Irmãos Karamazov. Fiódor Dostoievski

Moral e religião?Moral e religião?
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“A ética é caraterizada pela finalidade

ou objetivo a ser atingido, o qual deve

ser, ter uma boa vida, juntamente com

os outros”

Reflexão

AristótelesAristóteles
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Ethical values provide the foundation on which a

civilized society exists. Without the foundation,

civilization collapses.

Murphy Smith, CPA

Texas A&M University
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A Ética:

- É uma “ciência” que se preocupa tanto com o alcançar
dos objetivos da conduta humana (o fim), como com os
meios para alcançar esse fim.

- É um conjunto de princípios, enunciados dados pela luz

da razão e que servem para iluminar o caminho certo
da conduta.

Ética e DeontologiaÉtica e Deontologia
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∗ Ética: Valores que definem o que:
• Quero
• Posso
• Devo

Porque nem tudo que eu quero eu posso,
Nem tudo que eu posso eu devo e
Nem tudo que eu devo eu quero !

Ética e DeontologiaÉtica e Deontologia
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A origem da palavra:

Ética vem do grego e tem dois significados:

O primeiro vem de éthos – habitat, morada,
refúgio…

O segundo vem de êthos – modo de ser,
índole ou caráter…

Ética e DeontologiaÉtica e Deontologia
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Pensamento Pensamento 
filosófico gregofilosófico grego
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Ética e conflito de interesse:

- Nem sempre é fácil agir de uma forma eticamente
aceitável, já que por vezes, fazê-lo implica sacrificar os
nossos próprios interesses. Pelo menos à primeira vista,
existe um conflito entre a ética e o interesse pessoal:
parece que aquilo que a ética exige que façamos nem

sempre está de acordo com aquilo que seria mais

vantajoso para nós próprios.

Ética e DeontologiaÉtica e Deontologia
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Ética e conflito de interesse:

Sendo assim coloca-se uma questão fundamental:

Por que razão nos devemos preocupar e agir de acordo
com o que é correto do ponto de vista ético? Não será
mais racional agir apenas em função do interesse
pessoal, ignorando a influência da nossa consciência
moral?

Ética e DeontologiaÉtica e Deontologia

04-11-2017Nuno Victorino 20



04-11-2017

11

Ética e conflito de interesse:

Não está em causa saber exatamente o que podemos
ou devemos fazer, o que está em causa é se temos

razõesrazões para adotar determinado ponto de vista, o
mesmo é dizer se temos razões para nos preocuparmos
com aquilo que é eticamente certo ou errado fazer.

Ética e DeontologiaÉtica e Deontologia
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A ética determina a ação mais razoávelrazoável para uma dada
situação à luz dos valores partilhados, isto é, reflete não
só sobre o meio a utilizar mas também sobre o próprio
fim a alcançar, aplicando um valor prioritário; é uma
forma de auto-regulação: o bom comportamento
decorre da tomada de uma decisão tendo como base
um valor prioritário.

04-11-2017Nuno Victorino 22

Ex. a história de Maomé
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A éticaA ética
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ÉÉ ético mentir?ético mentir?

A decisão não é fundada sobre o dever, como na
deontologia, mas sobre os valoresvalores. O raciocínio ético é
um modo de raciocínio globalizante, que não substitui
os outros modos de raciocínio (fundados no dever ou
no cumprimento de objetivos) mas que os integra, uma
vez que ajuda a identificar o valor que legitima a
decisão. Nesse processo, pode até mesmo pôrpôr emem
causacausa (naturalmente, na sede própria) normasnormas dada
moral,moral, dodo direitodireito ee dada deontologiadeontologia.
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A Administração Pública ao zelar pelos interesses de
cada cidadão, zela pelos interesses gerais da sociedade
e seus valores e assume um compromissocompromisso social que lhe
traz responsabilidades:

- de carácter organizacional perante o cidadão, o
operador ou o contribuinte;

- de carácter institucional perante o cidadão-eleitor; e

- de carácter contratual perante o cidadão-societário.

Ética e DeontologiaÉtica e Deontologia

04-11-2017Nuno Victorino 25

O mais importante é a ética de quem presta
o serviço, o respeitorespeito porpor valoresvalores ee regrasregras .

Ética e DeontologiaÉtica e Deontologia

04-11-2017Nuno Victorino 26

ÉTICAÉTICA

DEONTOLOGIADEONTOLOGIA
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A ética nãonão éé umum conceitoconceito universaluniversal, depende antes da
consciência individual.

- Que critérioscritérios determinaram, ao longo da história, o
padrão de conduta que as sociedades adotaram para
definir o comportamento ético.

- Um dos critérios fundamentais que determinam as

regras de conduta do indivíduo: a pressão e o
contexto social.

Ética e DeontologiaÉtica e Deontologia

04-11-2017Nuno Victorino 27

É UM PROCESSO RACIONAL

A evolução do conceito de ética foi, sempre, dentro de
determinados contextos específicos, determinado pelo
homem.

Significa que a evolução do conceito resulta de
condições civilizacionais e de contemporaneidade que
foram mudando ao longo do tempo.

Ética e DeontologiaÉtica e Deontologia
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- Por outras palavras é a sociedadesociedade que determina as
regras da ética (seja através das leis, dos costumes, da
Moral, de códigos de conduta ou da de ontologia) mas
existe sempre um espaço de consciência individual que
permite a cada cidadão estabelecer as suas fronteiras
desde que não infrinja princípios determinados por
regras de conduta sociais.

Ética e DeontologiaÉtica e Deontologia
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∗ “

04-11-2017Nuno Victorino 30

Todas as éticas são Todas as éticas são 
evolutivas: o que hoje evolutivas: o que hoje 
é normal, amanhã será é normal, amanhã será 
horrendo e o que hoje horrendo e o que hoje 
é crime, amanhã será é crime, amanhã será 

banal.banal.
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∗ Há hoje uma carta de ética ou uma

deontologia para o serviço público?

ReflexãoReflexão

04-11-2017Nuno Victorino 31
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o artigo 266.º da CRP é o artigo 266.º da CRP é 
a “carta de ética” da a “carta de ética” da 

função públicafunção pública



04-11-2017

17

A Administração Pública visa
a prossecução do interesse público, no respeito pelos 
direitos e interesses legalmente protegidos dos cidadãos.

Os órgãos e agentes administrativos estão subordinados
à Constituição e à lei e devem actuar, no exercício das suas
funções, com respeito pelos princípios
da igualdade,
da proporcionalidade,
da justiça,
da imparcialidade e
da boa-fé.

Princípios gerais da Princípios gerais da atividadeatividade
administrativa (CRP, art.º 266.º)administrativa (CRP, art.º 266.º)

Nuno Victorino 33

CARTA ÉTICA DA ADMINISTRAÇÃO CARTA ÉTICA DA ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICAPÚBLICA

DEZ PRINCÍPIOS ÉTICOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DEZ PRINCÍPIOS ÉTICOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

Princípio do ServiçoServiço PúblicoPúblico

∗ Os funcionários encontram-se ao serviço exclusivo da
comunidade e dos cidadãos, prevalecendo sempre o
interesse público sobre os interesses particulares ou
de grupo.

Princípio da LegalidadeLegalidade

∗ Os funcionários atuam em conformidade com os
princípios constitucionais e de acordo com a lei e o
direito.

Ética e DeontologiaÉtica e Deontologia

04-11-2017Nuno Victorino 34

(cfr. CRP        )

(cfr. CRP        )
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Princípio da JustiçaJustiça e da ImparcialidadeImparcialidade

∗ Os funcionários, no exercício da sua atividade, devem
tratar de forma justa e imparcial todos os cidadãos,
atuando segundo rigorosos princípios de
neutralidade.

Princípio da IgualdadeIgualdade

∗ Os funcionários não podem beneficiarbeneficiar ouou prejudicarprejudicar
qualquer cidadão em função da sua ascendência,
sexo, raça, língua, convicções políticas, ideológicas ou
religiosas, situação económica ou condição social.

Ética e DeontologiaÉtica e Deontologia
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(cfr. CRP       )

(cfr. CRP        )

Princípio da ProporcionalidadeProporcionalidade

∗ Os funcionários, no exercício da sua atividade, só
podem exigir aos cidadãos o indispensável à
realização da atividade administrativa.

Princípio da ColaboraçãoColaboração e da BoaBoa FéFé

∗ Os funcionários, no exercício da sua atividade, devem
colaborar com os cidadãos, segundo o princípio da
Boa Fé, tendo em vista a realização do interesse da
comunidade e fomentar a sua participação na
realização da atividade administrativa.

Ética e DeontologiaÉtica e Deontologia
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(cfr. CRP        )
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Princípio da InformaçãoInformação e da QualidadeQualidade

∗ Os funcionários devem prestar informações e/ou
esclarecimentos de forma clara, simples, cortês e
rápida.

Princípio da LealdadeLealdade

∗ Os funcionários, no exercício da sua atividade, devem
agir de forma leal, solidária e cooperante.

Ética e DeontologiaÉtica e Deontologia
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Princípio da IntegridadeIntegridade

∗ Os funcionários regem-se segundo critérios de
honestidade pessoal e de integridade de carácter.

Princípio da CompetênciaCompetência e ResponsabilidadeResponsabilidade

∗ Os funcionários agem de forma responsável e
competente, dedicada e crítica, empenhando-se na
valorização profissional.

Ética e DeontologiaÉtica e Deontologia
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Ética e DeontologiaÉtica e Deontologia

04-11-2017Nuno Victorino 39

ÉTICAÉTICA

DEONTOLOGIADEONTOLOGIA

VALORESVALORES

REGRASREGRAS

Ética e DeontologiaÉtica e Deontologia

A origem da palavra:

Deontologia vem do grego deon ou
deontos/logos e significa, o estudoestudo dosdos
deveresdeveres.

Emerge da necessidade de um grupo
profissional se autorregular
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Ética e DeontologiaÉtica e Deontologia

Deontologia

O seu objetivo é regerreger osos comportamentoscomportamentos dosdos
membrosmembros dede umauma profissãoprofissão para alcançar a
excelência no trabalho, tendo em vista o
reconhecimento pelos pares, garantir a confiança
do público e proteger a reputação da profissão.
Trata-se, em concreto, do estudo do conjunto dos
deveres profissionais estabelecidos num código
específico que, muitas vezes, propõe sanções
para os infratores.

04-11-2017Nuno Victorino 41

CódigoCódigo
De De 

condutaconduta

Melhor dizendo, é um conjunto de deveres,
princípios e normas reguladoras dos
comportamentos exigíveis aos profissionais,
ainda que nem sempre estejam codificados numa
regulamentação jurídica. Isto porque alguns
conjuntos de normas não têm uma função
normativa (presente nos códigoscódigos deontológicosdeontológicos),
mas apenas reguladora (como, por exemplo, as
declarações de princípios e os enunciados de
valores).

Ética e DeontologiaÉtica e Deontologia
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DeontologiaDeontologia::

É o estudo do que é devido.

É um conjunto de comportamentos exigíveis aos
profissionais.

Muitas vezes codificados numa regulamentação
jurídica.

É o cumprimento dos deveres que se apresentam a
cada um, segundo a posição que ocupam na vida.

AA deontologiadeontologia éé aa éticaética profissionalprofissional.

Ética e DeontologiaÉtica e Deontologia

04-11-2017Nuno Victorino 43

Neste sentido, a deontologia é uma disciplina da
ética especialmente adaptada ao exercício de uma
profissão. Em regra, os códigos de deontologia têm
por base grandes declarações universais e
esforçam-se por traduzir o sentimento ético
expresso nestas, adaptando-o às particularidadesparticularidades
dede cadacada profissãoprofissão ee dede cadacada paíspaís.

Ética e DeontologiaÉtica e Deontologia
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As regras deontológicas são adotadas por
organizações profissionais, que assume a função de
"legisladora" das normas e garante da sua
aplicação. Os códigos de ética são dificilmente
separáveis da deontologia profissional, pelo que é
frequente os termos ética e deontologia serem
utilizados como sinónimos, tendo apenas origem
etimológica distinta.

Muitas vezes utiliza-se mesmo a expressão anglo
saxónica professionalprofessional ethicsethics para designar a
deontologia.

Ética e DeontologiaÉtica e Deontologia
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Mas a ética não se reduz à deontologia.

Alguns autores alertam para a necessidade de ir
além do mero cumprimento das normas
deontológicas. Seguir os princípios éticos vertidos
nos códigos deontológicos porque o seu
incumprimento tem consequências sociais
(nomeadamente disciplinares) não é atuar de forma
ética.

Ética e DeontologiaÉtica e Deontologia
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Porque as ações são apenas conformes à norma e
não conformes ao valor.

Se o valor não é assumido pelo agente, este não
age racionalmente, de forma livre e responsável, de
acordo com aquilo que, interiormente, sabe que
deve fazer. E a verdade é que para ser bom
profissional, o homem deve desenvolver todas as
virtudes humanas, exercitadas através da profissão.

Ética e DeontologiaÉtica e Deontologia
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E se certas normas deontológicas colidirem com direitos 
e liberdades constitucionais?

Além do mais, a ética não se reduz a um conjunto
de proibições: o comportamento ético gera

satisfaçãosatisfação, uma vez que se opta, livre e
racionalmente, por praticar o bem. O
comportamento ético nasce do interior do homem,
das suas convicções, quer estas sejam, como refere
alguma doutrina, de natureza transcendente, quer
de natureza humanista. E não deve ser adotado
apenas como "remédio" em caso de conflito: deve
ser vivido todos os dias, como parte de um projeto
de vida pessoal.

Ética e DeontologiaÉtica e Deontologia
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Todavia, a sançãosanção pela violação de normas
deontológicas é fundamental. Faz parte de um
processo de "despertar para a ética" que deve ser
assumido pelas organizações, sobretudo a partir do
momento em que os diversos grupos sociais
começaram a exercer pressão no sentido de se
construir uma sociedade mais solidária,
respeitadora dos direitos humanos e amiga do
ambiente.

Ética e DeontologiaÉtica e Deontologia
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Se quisermos distinguir de forma sucinta:

• a deontologia determina oo deverdever que regula uma
dada situação;

• o sujeito apenas reflete sobre o melhor meio de agir
em conformidade com ele: utiliza-se o raciocínio
"normativo", que identifica e aplica uma norma que
corporiza um dado valor;

• é, por isso, uma forma de hetero-regulação: o bom
comportamento decorre da execução de uma norma,
de uma obrigação imposta do exterior.

Ética e DeontologiaÉtica e Deontologia
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Lei n.º 35/2014, de 20 de Lei n.º 35/2014, de 20 de junjun

04-11-2017Nuno Victorino 51

∗ Lei n.º 35/2014, de 20 de jun. – Lei Geral
do Trabalho em Funções Públicas (art.ºs
73.º, 176.º a 240.º).

Base legalBase legal
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a) O dever de prossecução do interesse público;
b) O dever de isenção;
c) O dever de imparcialidade;
d) O dever de informação;
e) O dever de zelo;
f) O dever de obediência;
g) O dever de lealdade;
h) O dever de correcção;
i) O dever de assiduidade;
j) O dever de pontualidade.

São deveres gerais dos 
trabalhadores:

04-11-2017Nuno Victorino 53

ii

ii

ii

ii

zz

oo

ll

ss

cc

aa

pp

Artº 73.º

O deverdever dede prossecuçãoprossecução dodo interesseinteresse
públicopúblico consiste na sua defesa, no
respeito pela Constituição, pelas leis e
pelos direitos e interesses legalmente
protegidos dos cidadãos.

dever de prossecução do interesse 
público
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∗O deverdever dede isençãoisenção consiste em não
retirar vantagens, diretas ou
indiretas, pecuniárias ou outras, para
si ou para terceiro, das funções que
exerce.

dever de isenção

04-11-2017Nuno Victorino 55

∗ O deverdever dede imparcialidadeimparcialidade consiste em
desempenhar as funções com
equidistância relativamente aos
interesses com que seja confrontado,
sem discriminar positiva ou
negativamente qualquer deles, na
perspectiva do respeito pela igualdade
dos cidadãos.

dever de imparcialidade
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∗∗OO deverdever dede informaçãoinformação consiste em
prestar ao cidadão, nos termos
legais, a informação que seja
solicitada, com ressalva daquela que,
naqueles termos, não deva ser
divulgada.

dever de informação

04-11-2017Nuno Victorino 57

∗ O deverdever dede zelozelo consiste em conhecer e
aplicar as normas legais e
regulamentares e as ordens e instruções
dos superiores hierárquicos, bem como
exercer as funções de acordo com os
objectivos que tenham sido fixados e
utilizando as competências que tenham
sido consideradas adequadas.

dever de zelo
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∗O deverdever dede obediênciaobediência consiste em
acatar e cumprir as ordens dos
legítimos superiores hierárquicos,
dadas em objecto de serviço e com a
forma legal.

dever de obediência
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∗O deverdever dede lealdadelealdade consiste em
desempenhar as funções com
subordinação aos objectivos do
órgão ou serviço.

dever de lealdade
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∗O deverdever dede correçãocorreção consiste em
tratar com respeito os utentes dos
órgãos ou serviços e os restantes
trabalhadores e superiores
hierárquicos.

dever de correcção
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∗Os deveresdeveres dede assiduidadeassiduidade e de
pontualidadepontualidade consistem em
comparecer ao serviço regular e
continuamente e nas horas que
estejam designadas.

deveres de assiduidade e de 
pontualidade
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Considera-se infraçãoinfração disciplinardisciplinar o
comportamentocomportamento do trabalhador, por ação
ou omissão, ainda que meramentemeramente
culposoculposo, que violeviole deveresdeveres geraisgerais ou
especiaisespeciais inerentes à função que exerce.

infracção disciplinar

04-11-2017Nuno Victorino 63 Artº 183.º

Todos os trabalhadores são disciplinarmente
responsáveis perante os seus superiores hierárquicos.

Os trabalhadores ficam sujeitos ao poder disciplinar
desde a aceitação da nomeação, a celebração do
contrato ou a posse ou desde o início legal de funções
quando este anteceda aqueles atos.

Responsabilidade disciplinar

Quem?Quem?

04-11-2017Nuno Victorino 64

A partir A partir 
de?de?

Artº 176.º
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A alteraçãoalteração da situação jurídico-funcional do
trabalhador não impede a punição por infrações
cometidas no exercício da função.

ExtensãoExtensão da responsabilidade 
disciplinar
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Os deveres subsistem para além do horário de trabalho
e durante as férias e licenças?

Todos ou só alguns? Quais?

Artº 176.º

Art.º190.º

É excluídaexcluída a responsabilidade disciplinar do
trabalhador que atue nono cumprimentocumprimento dede ordensordens
ou instruções emanadas de legítimo superior
hierárquico e em matéria de serviço, quando
previamentepreviamente delas tenha reclamadoreclamado ou exigido a
sua transmissão ou confirmação por escritoescrito.

EExclusãoxclusão da responsabilidade 
disciplinar
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É causa excludente Causas dirimentes ou atenuantes

Art.º271.º 
CRP

Artº 177.º
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Considerando ilegalilegal aa ordemordem ouou instruçãoinstrução recebidasrecebidas, o
trabalhador faz expressamente menção desse facto ao
reclamarreclamar ou ao pedir a sua transmissão ou confirmação
por escrito.

Exclusão da responsabilidade 
disciplinar
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Quando a decisãodecisão da reclamaçãoreclamação ouou aa transmissãotransmissão ou confirmação
da ordem ou instrução por escrito não tenham lugar dentro do
tempo em que, sem prejuízo, o cumprimento destas possa ser
demorado, oo trabalhadortrabalhador comunicacomunica, também por escrito, ao seu
imediato superior hierárquico, os termos exatos da ordem ou
instrução recebidas e da reclamação ou do pedido formulados,
bem como a não satisfação destes, executando seguidamente a
ordem ou instrução.

Artº 177.º

CessaCessa o dever de obediência sempre que o
cumprimento das ordens ou instruções
implique a prática de qualquer crime.

CessaçãoCessação da responsabilidade 
disciplinar

04-11-2017Nuno Victorino 68

São causa de cessação Causas dirimentes ou atenuantes

Art.º190.º

Art.º271.º 
CRP

Artº 177.º
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O direito de instaurar procedimento disciplinar
prescreveprescreve passado umum anoano sobre a data em que a
infração tenha sido cometida… Prescreve igualmente
quando, conhecida a infração por qualquer superior
hierárquico, não seja instaurado o competente
procedimento disciplinar no prazoprazo dede 6060 diasdias..

PrescriçãoPrescrição do procedimento 
disciplinar
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Artº 178.º

Sanções disciplinares, tipologia

Sanções 
disciplinares

CorretivasCorretivas

ExpulsivasExpulsivas

moraismorais

pecuniáriaspecuniárias

profissionaisprofissionais

profissionaisprofissionais

Repreensão 
escrita

Multa

Suspensão, ou 
cessação da 

comissão 
serviço

Despedimento 
disciplinar 

Demissão

Artº 180.º
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Sanções disciplinares, tipologia

Repreensão 
escrita

Multa

Artºs 184.º e 185.º

Infrações leves de serviço

casos de negligência ou 
má compreensão dos 
deveres funcionais, 
nomeadamente aos 
trabalhadores que:

a) Não observem os procedimentos
estabelecidos ou cometam erros por
negligência, de que não resulte prejuízo
relevante para o serviço;
b) Desobedeçam às ordens dos superiores
hierárquicos, sem consequências
importantes;

c) Não usem de correção para com os
superiores hierárquicos, subordinados ou
colegas ou para com o público;

d) Pelo defeituoso cumprimento ou
desconhecimento das disposições legais e
regulamentares ou das ordens superiores,
demonstrem falta de zelo pelo serviço;

e) Não façam as comunicações de
impedimentos e suspeições previstas no
Código do Procedimento Administrativo;

Suspensão

Artº 180.º

Atuações com grave 
negligência ou com grave 

desinteresse pelo 
cumprimento dos 

deveres funcionais e 
àqueles cujos 

comportamentos 
atentem gravemente 
contra a dignidade e o 

prestígio da função, 
nomeadamente quando:

a) Deem informação errada a superior hierárquico;

b) Compareçam ao serviço em estado de
embriaguez ou sob o efeito de estupefacientes ou
drogas equiparadas;

c) Exerçam funções em acumulação, sem
autorização ou apesar de não autorizados ou,
ainda, quando a autorização tenha sido concedida
com base em informações ou elementos, por eles
fornecidos, que se revelem falsos ou incompletos;

d) Demonstrem desconhecimento de normas
essenciais reguladoras do serviço, do qual haja
resultado prejuízos para o órgão ou serviço ou
para terceiros;

e) Dispensem tratamento de favor a determinada
entidade, singular ou coletiva;
f) Omitam informação que possa ou deva ser
prestada ao cidadão ou, com violação da lei em
vigor sobre acesso à informação, revelem factos
ou documentos relacionados com os
procedimentos administrativos, em curso ou
concluídos;
g) Desobedeçam escandalosamente, ou perante o
público e em lugar aberto ao mesmo, às ordens
superiores;
h) Prestem falsas declarações sobre justificação de
faltas;

i) Violem os procedimentos da avaliação do
desempenho, incluindo a aposição de datas sem
correspondência com o momento da prática do
ato;

Essa gravidade tem que ser factualmente traduzida na acusação
(pela indicação de factos concretos donde resulte que a falta ou
faltas injustificadas dadas, pelas circunstâncias da situação, se
traduziram num grave desrespeito desse dever) e, cujos factos,
posteriormente, têm de ser dados como provados no acto
punitivo. Ac. STA de 02/03/2005, proc. 01238/04



04-11-2017

37

Suspensão

Artº 180.º

Atuações com grave 
negligência ou com grave 

desinteresse pelo 
cumprimento dos 

deveres funcionais e 
àqueles cujos 

comportamentos 
atentem gravemente 
contra a dignidade e o 

prestígio da função, 
nomeadamente quando:

k) Recebam fundos, cobrem receitas ou recolham
verbas de que não prestem contas nos prazos
legais;

l) Violem, com culpa grave ou dolo, o dever de
imparcialidade no exercício das funções;

m) Usem ou permitam que outrem ou se sirva de
quaisquer bens pertencentes aos órgãos ou
serviços, cuja posse ou utilização lhes esteja
confiada, para fim diferente daquele a que se
destinam;

n) Violem os deveres previstos nos n.ºs 1 e 2 do
artigo 24;

j) Agridam, injuriem ou desrespeitem gravemente
superior hierárquico, colega, subordinado ou
terceiro, fora dos locais de serviço, por motivos
relacionados com o exercício das funções;

Proibições específicas

Sanções disciplinares, tipologia

Cessação 
da 

comissão 
serviço

Artº 188.º

é aplicável, a título a título 
principaprincipal, aos titulares de 

cargos dirigentes e 
equiparados que:

a) Não procedam disciplinarmente contra os
trabalhadores seus subordinados pelas infrações de
que tenham conhecimento;

b) Não participem criminalmente infração disciplinar
de que tenham conhecimento no exercício das suas
funções, que revista caráter penal;

c) Autorizem, informem favoravelmente ou omitam
informação, relativamente à situação jurídico-
funcional de trabalhadores, em violação das normas
que regulam o vínculo de emprego público;

d) Violem as normas relativas à celebração de
contratos de prestação de serviço.

é sempre aplicada acessoriamenteacessoriamente aos 
titulares de cargos dirigentes e equiparados 
por qualquer infração disciplinar punida com 

sanção disciplinar igual ou superior à de multaigual ou superior à de multa

Sanções disciplinares, tipologia
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Despedimento 
disciplinar, ou

Demissão

Artº 187.º e 297.º

a) Agrida, injurie ou desrespeite gravemente superior
hierárquico, colega, subordinado ou terceiro, em
serviço ou nos locais de serviço;

b) Pratique atos de grave insubordinação ou
indisciplina ou incite à sua prática;

c) No exercício das suas funções, pratique atos
manifestamente ofensivos das instituições e
princípios consagrados na Constituição;

d) Pratique ou tente praticar qualquer ato que lese ou
contrarie os superiores interesses do Estado em
matéria de relações internacionais;

e) Volte a praticar os factos referidos nas alíneas c), h)
e i) do artigo 186.º;

f) Dolosamente participe infração disciplinar
supostamente cometida por outro trabalhador;

g) Dentro do mesmo ano civil, dê cinco faltas seguidas
ou 10 interpoladas sem justificação;

h) Cometa reiterada violação do dever de zelo,
indiciada em processo de averiguações instaurado
após a obtenção de duas avaliações de desempenho
negativas consecutivas;

i) Divulgue informação que, nos termos legais, não
deva ser divulgada;

caso de infração que 
inviabilize a inviabilize a 

manutenção do manutenção do 
vínculo de emprego vínculo de emprego 
público público nos termos 

previstos na 
presente lei:

Despedimento 
disciplinar, ou

Demissão

Artº 187.º e 297.º

caso de infração que 
inviabilize a inviabilize a 

manutenção do manutenção do 
vínculo de emprego vínculo de emprego 
público público nos termos 

previstos na 
presente lei:

j) Em resultado da função que exerce, solicite ou
aceite, direta ou indiretamente, dádivas,
gratificações, participação em lucro ou outras
vantagens patrimoniais, ainda que sem o fim de
acelerar ou retardar qualquer serviço ou
procedimento;

k) Comparticipe em oferta ou negociação de emprego
público;

l) Seja encontrado em alcance ou desvio de dinheiros
públicos;

m) Tome parte ou tenha interesse, diretamente ou por
interposta pessoa, em qualquer contrato celebrado ou
a celebrar por qualquer órgão ou serviço;

n) Com intenção de obter, para si ou para terceiro,
benefício económico ilícito, falte aos deveres
funcionais, não promovendo atempadamente os
procedimentos adequados, ou lese, em negócio
jurídico ou por mero ato material, designadamente
por destruição, adulteração ou extravio de
documentos ou por viciação de dados para
tratamento informático, os interesses patrimoniais
que, no todo ou em parte, lhe cumpre, em razão das
suas funções, administrar, fiscalizar, defender ou
realizar;

o) Autorize o exercício de qualquer atividade
remunerada nas modalidades que estão vedadas aos
trabalhadores que, colocados em situação de
requalificação, se encontrem no gozo de licença
extraordinária;
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Código de Conduta dos Trabalhadores
Autoridade Tributária e Aduaneira

aprovado pelo CAAT, a 23 de julho de 2015

A função tributária do Estado é das que mais
exigem da Administração Pública a demanda da
excelência e da integridade. A natureza das
relações que, nesse âmbito, o Estado estabelece
com os cidadãos requer uma administração
tributária e aduaneira solidamente ancorada nos
valores de serviço público e na integridade dos
seus agentes

A ética na AT
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Junto com a incorporação dos princípios e valores
de serviço público que emanam da Constituição e
da Lei, é fundamental que aqueles que em nome do
Estado cumprem a função de administrar os
impostos, direitos aduaneiros e demais tributos e
exercem o controlo da fronteira externa da União
Europeia e do território aduaneiro nacional, para
fins fiscais, económicos e de proteção da
sociedade, deem testemunho quotidiano de
valoresvalores éticoséticos dede boaboa condutaconduta públicapública.

A ética na AT

04-11-2017Nuno Victorino 79

A integridade do serviço público e dos
trabalhadores requer, muitas vezes, mais do que o
simples cumprimento da lei. À autoridade que
emana da lei, os serviços e os trabalhadores da
Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) têm de
juntar a autoridadeautoridade que irradia do exemploexemplo da sua
própria conduta profissional e pública.

A ética na AT
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O essencial dos princípios e valores do serviço
público e os mínimos éticos de conduta individual
têm assento na lei como princípios da atividade
pública administrativa ou como regras relativas a
incompatibilidades, impedimentos ou suspeições e,
bem assim, como princípios e normas relativos ao
sigilo profissional e fiscal e à proteção de dados
pessoais.

A ética na AT
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Com efeito, a informação recolhida pela AT na
prossecução das suas atribuições, aliada ao elevado
grau de informatização da sua atividade, impõe uma
conduta rigorosa aos trabalhadores na estrita
observância do dever de sigilo profissional e fiscal e
do princípio da finalidade que legitima o tratamento
de dados pessoais pela AT, incluindo a sua recolha,
acesso e guarda. A proteção devida aos dados
pessoais, bem como a outra informação abrangida
pelo dever de confidencialidade constitui, assim,
verdadeiro valor profissional dos trabalhadores da AT.

A ética na AT
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A par com a CartaCarta ÉticaÉtica dada AdministraçãoAdministração PúblicaPública, o
CódigoCódigo dede éticaética dada ATAT visa a afirmação dos
princípios e valores comuns de serviço público,
juntando-lhes referências éticas de conduta
profissional e pública que respeitam
especificamente à atividade dos trabalhadores da
AT.

A ética na AT
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O Código de ética da AT

04-11-2017Nuno Victorino 84
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A intervenção da AT realiza-se num âmbito da maior
importância para a vida dos cidadãos e para a
atividade económica em geral, bem como para a
segurança e proteção da sociedade e, por isso, deve
subordinar-se a padrões que resistam ao mais
rigoroso escrutínio público.

A ética na AT
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Aos trabalhadores da AT em geral e em especial a
alguns dos seus grupos profissionais, deparam-se
situações que apelam a uma elevada consciência
ética, para as quais não é suficiente o bom
conhecimento das normas legais onde estão
vertidos os tais mínimos éticos e deontológicos do
serviço público.

A ética na AT

04-11-2017Nuno Victorino 86



04-11-2017

44

É à luz da sensibilidade ética individual que é feito o
julgamento sobre a conduta que, em concreto,
melhor assegura a proteção da integridade do
trabalhador e do serviço que representa, querquer nana
suasua atuaçãoatuação pública,pública, querquer nana suasua atuaçãoatuação privadaprivada
sempre que esta seja suscetível de afetar a imagem
pública do trabalhador ou do serviço.

A ética na AT
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É esse julgamento individual que se pretende cercar
de referências a valores de serviço público e de
conduta pessoal, com o objetivo de reforçarreforçar aa
confiançaconfiança públicapública nana integridadeintegridade dodo serviçoserviço e no
desempenho profissional dos trabalhadores

A ética na AT

04-11-2017Nuno Victorino 88



04-11-2017

45

Em suma, um código de conduta, ao sublinhar o
que se devedeve fazerfazer e o que convémconvém evitarevitar, não só
consolida a imagem pública da AT e a dos seus
trabalhadores, como é um instrumento capaz de
promover a coesão e a autorregulação.

A ética na AT
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A ética na AT

04-11-2017Nuno Victorino
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Legalidade

Hierarquia

Imparcialidade

Igualdade

Proporcionalidade

Colaboração

Qualidade

Integridade

Serviço público
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1. Serviço público

Os trabalhadores prestam serviço público à
comunidade com respeito pelos direitos e
interesses legalmente protegidos dos cidadãos.

2. Legalidade

Os trabalhadores atuam sempre em
subordinação à lei.

A ética na AT
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3. Hierarquia

Os trabalhadores devem respeitar as ordens
legítimas de outros trabalhadores ou órgãos aos
quais estejam subordinados hierarquicamente.

4. Imparcialidade

Os trabalhadores devem atuar de forma
imparcial, com isenção e equidistância em relação
a todos aqueles com os quais se relacionem no
âmbito da sua atividade profissional.

A ética na AT
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5. Igualdade

Os trabalhadores devem atuar de acordo com o
princípio da igualdade, não beneficiando ou
prejudicando alguém em função da sua
ascendência, sexo, raça, língua, território de
origem, religião, convicções políticas ou
ideológicas, instrução, situação económica ou
condição social.

A ética na AT
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6. Proporcionalidade

Os trabalhadores devem atuar apenas na
medida necessária e suficiente à realização do
interesse público, com equilíbrio e ponderação,
para que os destinatários da sua atuação não
sejam sujeitos a sacrifícios desnecessários de
direitos ou interesses legalmente protegidos.

A ética na AT
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7. Colaboração

Os trabalhadores devem atuar com lealdade e
espírito de cooperação e exibir diligência e
disponibilidade para com os utentes dos
serviços, prestando as informações ou
esclarecimentos que lhes sejam solicitados, de
forma cortês, clara e simples.

A ética na AT
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8. Qualidade

Os trabalhadores devem prestar um serviço de
elevada qualidade técnica, com credibilidade,
responsabilidade e competência.

9. Integridade

Os trabalhadores devem agir segundo critérios
de honestidade e de integridade pessoal e do
serviço público que representam.

A ética na AT
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Valores Valores profissionaisprofissionais
1. Na sua conduta profissional os trabalhadores devem
perseguir a competência, a eficiência, a objetividade e a
imparcialidade.

2. Os trabalhadores devem atuar sempre em
obediência à lei e às ordens legítimas dos seus
superiores hierárquicos.

3. Os trabalhadores devem atuar com imparcialidade e
assegurar a neutralidade política do serviço público.

A ética na AT
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Código de Conduta dos Trabalhadores
Autoridade Tributária e Aduaneira

Valores profissionais (…)

4. Os trabalhadores devem contribuir para uma boa
gestão dos recursos públicos que lhes são facultados,
evitando o desperdício e a sua utilização para fins
diferentes daqueles que estão consignados aos
serviços.

§ 1º O acesso e utilização da internet, do correio
eletrónico e dos demais instrumentos de comunicação
e informação são facultados aos trabalhadores para
efeitos de apoio ao exercício das respetivas funções.

A ética na AT
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Valores profissionais (…)

§ 2º A utilização da internet, do correio eletrónico e dos
demais instrumentos de comunicação para fins pessoais
e privados deve ser feita de forma responsável e ser
reduzida ao estritamente necessário, sem interferência
com o normal desenvolvimento do serviço.

A ética na AT
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Valores profissionais (…)

5. Os trabalhadores devem manter um compromisso a
favor da qualidade do serviço, através da inovação e da
adaptação às mudanças.

6. Os trabalhadores devem cultivar o conhecimento das
leis, regulamentos e instruções em vigor, através de
um esforço permanente e sistemático de atualização e
de formação profissional.

A ética na AT
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Valores profissionais (…)

7. Os trabalhadores com funçõesfunções dede direçãodireção ouou dede
chefiachefia devem promover e caucionar com o seu exemplo
o bom conhecimento das leis, regulamentos e
instruções, e apoiar o esforço de valorização
profissional dos trabalhadores sob a sua dependência.

8. Os trabalhadores devem assegurar o valor da
transparênciatransparência dodo serviçoserviço públicopúblico, prestando toda a
informação que lhes seja solicitada, dentro dos limites
impostos pelas normas de procedimento
administrativo, tributário e aduaneiro.

A ética na AT
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Valores profissionais (…)

9. Os trabalhadores devem resguardar a informação a
que tenham acesso no âmbito do exercício das suas
funções, em especial a que esteja protegida pelos
deveres de confidencialidade ou de sigilo profissional.

§ 1º A proteção dos dados de natureza pessoal dos
contribuintes obriga todos os trabalhadores da AT.

A ética na AT
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Valores profissionais (…)

§ 2º O acesso, alteração e utilização de dados de
natureza pessoal dos contribuintes e de informação
protegida por dever de confidencialidadeconfidencialidade profissional
ou fiscal deve ser rigorosamente subordinado ao
âmbito de procedimentos de natureza tributária ou
aduaneira em curso e realizar-se apenas na medida
necessária ao exercício de funções.

A ética na AT
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Valores profissionais (…)

§ 3º O acesso, alteração e utilização de dados de
natureza pessoal e de informação protegida por dever
de confidencialidade profissional ou fiscal que conste de
sistemas informáticos e de bases de dados deve
observar as disposições adotadas pela AT em matéria
de proteção da informação processada por
computador, designadamente as previstas na Política
de Segurança da Informação da AT.

A ética na AT
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Valores profissionais (…)

§ 4º Estão abrangidos pelo dever de sigilo profissional a
palavrapalavra--chavechave ee outrosoutros meiosmeios dede autenticaçãoautenticação de
acesso a sistemas informáticos ou bases de dados da AT
ou de outras entidades públicas, estando os
trabalhadores obrigados a manter a sua
confidencialidade.

§ 5.º O dever de sigilo profissional relativo à informação
a que os trabalhadores tenham tido acesso mantém-se
mesmo após o termo do exercício de funções que
justificaram a sua atribuição.

A ética na AT
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Valores profissionais (…)

§ 6º O acesso não justificado a dados pessoais dos
contribuintes ou a informação tributária ou aduaneira
subordinada a sigilo constitui, nos termos da lei,
violação de dever profissional, fazendo incorrer o
infrator em responsabilidade disciplinar.

A ética na AT

04-11-2017Nuno Victorino 106



04-11-2017

54

Valores profissionais (…)

10. Os trabalhadores devem cultivar entre si a coesãocoesão ee
oo espíritoespírito dede equipaequipa e manter com os outros serviços
públicos um ambiente de solidariedade e cooperação.

A ética na AT
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Valores profissionais (…)

11. Os dirigentes e chefias têm a especial
responsabilidade de, através das suas ações e
comportamentos, constituir exemplo dos valores de
serviço público, de os incutir em todos os aspetos do
trabalho e da organização dos serviços e de encorajar e

manter o diálogo sobre osos valoresvalores dede éticaética
profissionalprofissional ee dede serviçoserviço públicopúblico.

A ética na AT
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A violação do código de conduta implica
responsabilidade disciplinar?

A ética na AT
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EXERCÍCIO

Exercício
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Valores profissionais Deveres disciplinares
competência, a eficiência, a objetividade

obediência à lei e às ordens legítimas dos

seus superiores hierárquicos

imparcialidade

assegurar a neutralidade política do serviço

público

boa gestão dos recursos públicos

compromisso a favor da qualidade do

serviço, através da inovação e da adaptação

às mudanças

cultivar o conhecimento das leis,

regulamentos e instruções em vigor

transparência do serviço público, prestando

toda a informação que lhes seja solicitada

resguardar a informação a que tenham

acesso

cultivar entre si a coesão e o espírito de

equipa e manter com os outros serviços

públicos um ambiente de solidariedade e

cooperação
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Exercício
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Valores profissionais Deveres disciplinares
competência, a eficiência, a

objetividade

dever de zelo?

obediência à lei e às ordens legítimas

dos seus superiores hierárquicos

dever de obediência e dever de 

zelo

imparcialidade dever de imparcialidade

assegurar a neutralidade política do

serviço público

boa gestão dos recursos públicos

compromisso a favor da qualidade do

serviço, através da inovação e da

adaptação às mudanças

cultivar o conhecimento das leis,

regulamentos e instruções em vigor

dever de zelo?

transparência do serviço público,

prestando toda a informação que lhes

seja solicitada

dever de informação

resguardar a informação a que

tenham acesso

dever de sigilo profissional

cultivar entre si a coesão e o espírito

de equipa e manter com os outros

serviços públicos um ambiente de

solidariedade e cooperação

Tem despacho Tem despacho 
da Sra. DG?da Sra. DG?

Dever de Dever de 
obediênciaobediência

Foi aprovado Foi aprovado 
pelo CAATpelo CAAT

Valores éticos de conduta públicaValores éticos de conduta pública
1. O exercício de autoridade deve inspirar-se no respeito
pela dignidade humana e pelos valores de cada pessoa.

2. Os trabalhadores devem manifestar respeito,
solidariedade e cortesia nas relações com os cidadãos e
outros trabalhadores ou serviços públicos.

A ética na AT
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Valores éticos de conduta pública (…)

3. A prestação de serviço público requer participação,
cordialidade e respeito pela diversidade.

4. Os trabalhadores devem desempenhar as suas
atividades públicas e privadas de modo a reforçar a
confiança na integridade, objetividade e imparcialidade
do serviço público que representam.

5. Os trabalhadores devem agir em todas as
circunstâncias de forma que as suas ações resistam ao
mais rigoroso escrutínio público.

A ética na AT
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Valores éticos de conduta pública (…)

6. Os trabalhadores devem evitar situações que possam
dar origem a conflitos de interesses.

§ 1.º Há conflito de interesses sempre que os
trabalhadores tenham interesse pessoal ou patrimonial
em decisão que seja da sua competência, em cuja
preparação participem ou que de algum modo possam
influenciar.

A ética na AT
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Valores éticos de conduta pública (…)

§ 2.º Por interesse pessoal ou patrimonial entende-se
qualquer vantagem ou o afastamento de uma
desvantagem, ainda que meramente potencial, para si
próprios ou para outrem.

§ 3.º As situações de conflito de interesses devem ser
ponderadas numa perspetiva de prevalência do
interesse público.

A ética na AT
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Valores éticos de conduta pública (…)

7. Os trabalhadores devem conjugar o exercício dos
seus deveres profissionais e das suas atividades ou
interesses privados de forma a prevenir o surgimento
de conflitos de interesses reais ou potenciais.

8. Além do que a lei dispõe em matéria de
impedimentos e suspeições, os trabalhadores devem
abster-se de participar em processo de decisão – na
preparação ou na decisão, propriamente dita – do qual
possa emergir a mera aparência de tratamento
preferencial a familiares ou amigos.

A ética na AT
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Valores éticos de conduta pública (…)

9. Os trabalhadores devem estabelecer para si próprios
orientações de conduta que minimizem as
possibilidades de emergência de conflitos entre
interesses ou atividades privadas e os deveres de
serviço público, resguardando-se de situações que de
forma real, potencial ou aparente, sejam suscetíveis de
comprometer a confiança pública na sua objetividade e
imparcialidade e, em consequência, na integridade do
serviço público.

A ética na AT
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Valores éticos de conduta pública (…)

10. Além do que a lei dispõe sobre incompatibilidades,
os trabalhadores devem evitar atividades ou interesses
privados, por si ou por interposta pessoa, em que, de
forma real ou meramente aparente, possam ser
beneficiados ou prejudicados pela atividade pública que
exercem.

11. Mesmo quando exerçam atividades privadas,
devidamente autorizadas ou não sujeitas a autorização,
os trabalhadores devem evitar situações que, de
alguma forma, afetem o seu estatuto e credibilidade
públicos.

A ética na AT
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Valores éticos de conduta pública (…)

12. Sem prejuízo do dever de, no exercício das suas
funções, prestarem o melhor atendimento e
informação aos particulares e entidades que os
demandem, os trabalhadores não devem, fora da
prestação do serviço público que lhes cabe, prestar
assistência ou assessoria que, de alguma forma, possa
ser ou parecer tratamento preferencial.

A ética na AT
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Valores éticos de conduta pública (…)

13. Os trabalhadores não devem pedir nem aceitar
quaisquer benefícios económicos.

14. Os trabalhadores não devem procurar ou obter
vantagem ou benefício com base em informação a que
tenham acesso no exercício das suas funções e que
legalmente estejam obrigados a proteger.

15. Os trabalhadores não devem, direta ou
indiretamente, estabelecer ou corresponder a
contactos com os meios de comunicação social em
assuntos de serviço, salvo quando especificamente
autorizados pelo diretor-geral.

A ética na AT
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Valores éticos de conduta pública (…)

16. Em quaisquer contactos externos que estabeleçam
no exercício das suas funções os trabalhadores devem
sempre refletir as orientações da AT e manter o dever
de reserva inerente ao exercício das suas funções.

17. Em quaisquer situações de atendimento ou
relacionamento público no exercício de funções os
trabalhadores devem exibir ou facultar a sua
identificação, com o nome e categoria.

A ética na AT
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Valores éticos de conduta pública (…)

18. Os trabalhadores não devem, direta ou
indiretamente, usar ou consentir no uso de bens
públicos para outros fins que não os oficiais.

A ética na AT
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Valores éticos de conduta pública (…)

19. Os trabalhadores não devem pedir ou aceitar
presentes, hospitalidade ou quaisquer benefícios que,
de forma real, potencial ou meramente aparente,
possam influenciar o exercício das suas funções ou
colocá-los em obrigação perante o doador. A aceitação
de ofertas ou hospitalidade de reduzido valor (objetos
promocionais, lembranças, …) não é censurável se não
for frequente, estiver dentro dos padrões normais de
cortesia, hospitalidade ou protocolo e não for suscetível
de comprometer, de alguma forma, ainda que aparente,
a integridade do trabalhador ou do serviço.

A ética na AT
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A violação dos valores éticos de conduta
pública implicam responsabilidade
disciplinar?

A ética na AT
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EXERCÍCIO
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Exercício
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Valores éticos de conduta pública Deveres disciplinares
respeito pela dignidade humana e pelos valores de cada pessoa

respeito, solidariedade e cortesia nas relações com os cidadãos e outros

trabalhadores ou serviços públicos

participação, cordialidade e respeito pela diversidade

reforçar a confiança na integridade, objetividade e imparcialidade

agir em todas as circunstâncias de forma que as suas ações resistam ao

mais rigoroso escrutínio público

evitar os conflitos de interesses

conjugar o exercício dos seus deveres profissionais e das suas atividades

ou interesses privados de forma a prevenir o surgimento de conflitos de

interesses reais ou potenciais

evitar situações que, de alguma forma, afetem o seu estatuto e

credibilidade públicos

evitar o que possa ser ou parecer tratamento preferencial.

não devem pedir nem aceitar quaisquer benefícios económicos

não devem, direta ou indiretamente, estabelecer ou corresponder a

contactos com os meios de comunicação social em assuntos de serviço

Em quaisquer contactos externos que estabeleçam no exercício das suas

funções os trabalhadores devem sempre refletir as orientações da AT e

manter o dever de reserva inerente ao exercício das suas funções

exibir ou facultar a sua identificação, com o nome e categoria

não devem, direta ou indiretamente, usar ou consentir no uso de bens

públicos para outros fins que não os oficiais

Exercício
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Valores éticos de conduta pública Deveres disciplinares
respeito pela dignidade humana e pelos valores de cada pessoa dever de prossecução do interesse 

público

respeito, solidariedade e cortesia nas relações com os cidadãos e outros

trabalhadores ou serviços públicos

dever de correção

participação, cordialidade e respeito pela diversidade dever de imparcialidade?

reforçar a confiança na integridade, objetividade e imparcialidade dever de imparcialidade

agir em todas as circunstâncias de forma que as suas ações resistam ao

mais rigoroso escrutínio público

evitar os conflitos de interesses dever de imparcialidade e de

prossecução do interesse público?

conjugar o exercício dos seus deveres profissionais e das suas atividades

ou interesses privados de forma a prevenir o surgimento de conflitos de

interesses reais ou potenciais

dever de imparcialidade e de

prossecução do interesse público?

evitar situações que, de alguma forma, afetem o seu estatuto e

credibilidade públicos

evitar o que possa ser ou parecer tratamento preferencial. dever de isenção

não devem pedir nem aceitar quaisquer benefícios económicos

não devem, direta ou indiretamente, estabelecer ou corresponder a

contactos com os meios de comunicação social em assuntos de serviço

em quaisquer contactos externos que estabeleçam no exercício das suas

funções os trabalhadores devem sempre refletir as orientações da AT e

manter o dever de reserva inerente ao exercício das suas funções

dever de obediência?

exibir ou facultar a sua identificação, com o nome e categoria

não devem, direta ou indiretamente, usar ou consentir no uso de bens

públicos para outros fins que não os oficiais
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Alguns deveres dos Alguns deveres dos 
especiais dos especiais dos 
trabalhadorestrabalhadores

em funções públicas e em funções públicas e 
dos trabalhadores da ATdos trabalhadores da AT
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Impedimentos, escusas, proibições, Impedimentos, escusas, proibições, 
incompatibilidades, acumulações e deveres incompatibilidades, acumulações e deveres especiais especiais 

dos trabalhadores em funções públicas e na ATdos trabalhadores em funções públicas e na AT

04-11-2017
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CPACPA
Procedimento e atos e Procedimento e atos e 

contratos administrativoscontratos administrativos

ImpedimentosImpedimentos RCPITARCPITA Procedimento de inspeçãoProcedimento de inspeção

LTFPLTFP Processo de decisão ou Processo de decisão ou 
apreciaçãoapreciação

CPACPA
Procedimento Procedimento 
administrativoadministrativo

Escusas e Escusas e 
suspeiçõessuspeições

LTFPLTFP Exercício de funçõesExercício de funçõesAcumulaçõesAcumulações

Deveres Deveres 
especiaisespeciais

DGCIDGCI Exercício de funçõesExercício de funções

DGAIECDGAIEC Exercício de funçõesExercício de funções

RCPITA, LGT, CAURCPITA, LGT, CAU Exercício de funçõesExercício de funções
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∗ CPA;

∗ LGT;

∗ Lei n.º 35/2014, de 20 de jun. – Lei Geral do
Trabalho em Funções Públicas (art.ºs 73.º,
176.º a 240.º);

∗ Decreto-lei n.º 363/78, de 28 de nov.
(quanto aos tributários), art.º 32.º

∗ Decreto-lei n.º 252-A/82, de 28 de jun.
(quanto aos aduaneiros), art.ºs 104.º e 105.º

Base legal
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ImpedimentosImpedimentos
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Art.º 69.º do CPA

ProibiçãoProibição de 
intervir

Procedimento Procedimento 
administrativoadministrativo

Ato ou Ato ou 
contrato, contrato, 
púbico ou púbico ou 

privadoprivado

Nele tenham Nele tenham 
interesse , ou interesse , ou 
interesse em interesse em 

questão questão 
semelhantesemelhante

por si, como 
representantes 

ou como gestores 
de negócios 

Cônjuge, unido 
de facto ou 
parente em 

linha reta ou 
colateral  …. 

Tenham intervindo 
como perito ou 

mandatário ou hajam 
dado parecer sobre 
questão a resolver 

Ou intervindo 
nesta qualidade, 
cônjuge, unido 

de facto ou 
parente em linha 
reta ou colateral  

…. 

Em recurso de Em recurso de 
decisão decisão 

proferida por proferida por 
sisi

Ou proferida por 
cônjuge, unido de 

facto ou parente em 
linha reta ou 
colateral  …. 
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Ou,Ou,

Impedimentos no RCPITAImpedimentos no RCPITA
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Art.º 20.º do RCPITA

ProibiçãoProibição de 
intervir em 

inspeção

CônjugeCônjuge

ParenteParente

DetenhamDetenham participaçãoparticipação socialsocial

Afim  em linha Afim  em linha 
reta ou reta ou 

colateral até colateral até 
ao 3.º grauao 3.º grau

SejaSeja responsávelresponsável pelapela escrita,escrita, CCCC
ouou ROCROC

SejaSeja gerente,gerente, diretordiretor ouou
administradoradministrador

Detenha Detenha 
participação participação 

socialsocial

Tenha prestado serviço Tenha prestado serviço 
nos últimos 5 anosnos últimos 5 anos

tenham intentado acção judicial antes do início da inspeção

visando a prestação de informações em matéria de facto em
processos de reclamação, impugnação ou recurso de quaisquer atos
da administração tributária em que tenham tido intervenção.

Infração Infração 
gravegrave

PProibiçõesroibições
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Art.º 24.º da LGTFP

ProibiçãoProibição

de prestar serviços a 
terceiros, por si ou por si ou 
interposta pessoainterposta pessoa

beneficiarbeneficiar

submetidos à 
sua apreciação, 

decisão ou 
processo de 

formação, ou à 
de órgãos ou 

serviços 
colocados sob 

sua direta 
influência

estudosestudos

preparaçãopreparação

candidaturascandidaturas

requerimentosrequerimentos

PessoalPessoal e e 
indevidamenteindevidamente

em atos ou em atos ou 
contratoscontratos
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Escusas e suspeições (dispensa de intervir)Escusas e suspeições (dispensa de intervir)
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Art.º 69.º do CPA

EscusaEscusa e 
suspeiçãosuspeição

Procedimento Procedimento 
administrativoadministrativo

ato ou contrato, ato ou contrato, 
púbico ou púbico ou 

privadoprivado

quando ocorra circunstância pela qual 
se possa com razoabilidade duvidar 
seriamente da imparcialidade da sua 

conduta ou decisão 

Quando tenha havido 
lugar ao recebimento 
de dádivas, antes ou 
depois de instaurado 

o procedimento 

Nele tenham Nele tenham 
interesse , interesse , 

por si, como 
representantes 

ou como gestores 
de negócios 

Cônjuge, unido 
de facto ou 
parente em 

linha reta ou 
colateral  …. 

Haver inimizade grave 
ou grande intimidade 

Cônjuge, unido 
de facto ou 
pessoa com 

interesse direto 

Penda em juízo ação 
em que é parte

A requerer pelo A requerer pelo 
próprio a escusa ou próprio a escusa ou 

qualquer interessado qualquer interessado 
a suspeiçãoa suspeição

Incompatibilidades e Incompatibilidades e 
acumulações públicasacumulações públicas
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Art.º 20.º da LTFP

REGRAREGRA
AsAs funçõesfunções públicaspúblicas são,são,

exercidasexercidas emem regimeregime dede

exclusividadeexclusividade..
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AAcumulações públicascumulações públicas
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Art.º 21.º da LTFP

AcumulaçãoAcumulação
RemuneradaRemunerada

Manifesto Manifesto 
interesse interesse 
públicopúblico

Participação em conselhos consultivos e em
comissões de fiscalização ou outros órgãos
colegiais de fiscalização ou controlo de dinheiros
públicos

Atividades docentes ou de investigação de
duração não superior à fixada em despacho dos
membros do Governo responsáveis pelas áreas
das finanças, da Administração Pública e da
educação e que, sem prejuízo do cumprimento
da duração semanal do trabalho, não se
sobreponha em mais de um quarto ao horário
inerente à função principal.

Realização de conferências, palestras, ações de
formação de curta duração e outras atividades de
idêntica natureza

Participação em comissões ou grupos de trabalho

AcumulaçãoAcumulação
Não remuneradaNão remunerada

Manifesto Manifesto 
interesse interesse 
públicopúblico

AAcumulações privadascumulações privadas
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Art.º 22.º da LTFP

AcumulaçãoAcumulação

Não concorrenteNão concorrente

Não similarNão similar

Não comprometam a isenção e a
imparcialidade exigidas pelo desempenho das
funções públicas

Não provoquem prejuízo para o interesse
público ou para os direitos e interesses
legalmente protegidos dos cidadão.

Não seja contrário aos interesses do serviço a
que pertencem ou com eles conflituantes

Não sejam desenvolvidas em horário
sobreposto, ainda que parcialmente, ao das
funções públicas

Não conflituanteNão conflituanteInfração Infração 
gravegrave
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Deveres acessórios e especiais no Deveres acessórios e especiais no 
RCPITARCPITA
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Art.ºs 21.º e 22.º do RCPITA

Deveres Deveres 
acessórios acessórios 

especial prudênciaespecial prudência

cortesiacortesia

serenidadeserenidade

discrição.discrição.

Deveres Deveres 
especiaisespeciais

sigilo.sigilo.

Deveres especiais na LGT e CAUDeveres especiais na LGT e CAU
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Art.ºs 64.º da LGT e do 12.º do CAU

Deveres Deveres 
especiaisespeciais

sigilo.sigilo.
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DecretoDecreto--lei n.º 363/78, de 28 de nov.lei n.º 363/78, de 28 de nov.
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Incompatibilidades específicas 
(DGCI)
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Art.º 32.º do DL n.º 363/78 

VEDADOVEDADO

Exercer advocacia Exercer advocacia 
ou procuradoriaou procuradoria

Exercer qualquer ramo de Exercer qualquer ramo de 
comércio ou industria similarcomércio ou industria similar

Desempenhar, qualquer Desempenhar, qualquer 
atividade pública ou privada atividade pública ou privada 
suscetível de comprometer a suscetível de comprometer a 

isenção exigidaisenção exigida
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É vedado aos funcionários da Direcção-Geral das Contribuições e
Impostos:
a) ExercerExercer advocaciaadvocacia ou qualquer espécie de procuradoria, com
exceção dos juristas do Centro de Estudos Fiscais e da Consultadoria
Jurídica em causas não fiscais;
b) ExercerExercer qualquerqualquer ramoramo dede comérciocomércio ouou industriaindustria, salvo em casos
justificados, autorizados pelo Ministro das Finanças e do Plano;
c) DesempenharDesempenhar, sem autorização do Ministro das Finanças e do
Plano, qualquerqualquer atividadeatividade públicapública ouou privadaprivada suscetível de
comprometer a isenção exigida no exercício de funções,
designadamente quando essas atividades se relacionem com
aquelas, ainda que desempenhadas por interposta pessoa.

Incompatibilidades (Artigo 32.º)
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DecretoDecreto--lei n.º 252lei n.º 252--A/82, de 28 de A/82, de 28 de junjun
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Incompatibilidades específicas 
(DGAIEC)
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Art.º 105.º do DL n.º 252-A/82 

VEDADOVEDADO

Exercer advocacia ou procuradoriaExercer advocacia ou procuradoria

Arrematar, diretamente ou por interposta pessoa, Arrematar, diretamente ou por interposta pessoa, 
qualquer objeto ou mercadoria nos leilões realizados pelos qualquer objeto ou mercadoria nos leilões realizados pelos 

serviçosserviços

Desempenhar, qualquer atividade pública ou privada Desempenhar, qualquer atividade pública ou privada 
suscetível de comprometer a isenção ou prestígiosuscetível de comprometer a isenção ou prestígio

Desempenhar, funções ou comissões de serviço público Desempenhar, funções ou comissões de serviço público 
estranho ao serviço aduaneiroestranho ao serviço aduaneiro

Exercer qualquer ramo de comércio ou industria similarExercer qualquer ramo de comércio ou industria similar

Comprar ou vender qualquer objeto ou mercadoria dentro Comprar ou vender qualquer objeto ou mercadoria dentro 
das estâncias aduaneiras e levar para fora delas quaisquer das estâncias aduaneiras e levar para fora delas quaisquer 

mercadoriasmercadorias

Para além da sujeição a outras proibições e incompatibilidades consignadas na lei geral, é ainda
vedado ao pessoal aduaneiro:

a) Desempenhar, ainda que por interposta pessoa, qualquerqualquer actividadeactividade susceptívelsusceptível dede
afectarafectar aa isençãoisenção ee oo prestígioprestígio exigidos no exercício das respectivas funções;

b) ExercerExercer advocaciaadvocacia ouou qualquerqualquer espécieespécie dede procuradoriaprocuradoria emem assuntosassuntos queque digamdigam
respeitorespeito aosaos serviçosserviços atribuídosatribuídos àà DGADGA;

c) Exercer qualquer ramoramo dede comérciocomércio ouou indústriaindústria, por si ou por interposta pessoa;

d) DesempenharDesempenhar, sem prejuízo de casos especiais previstos na lei geral, funções ou
comissõescomissões dede serviçoserviço públicopúblico estranhoestranho aoao serviçoserviço aduaneiroaduaneiro, salvo quando previamente o
autorize o Ministro de Estado e das Finanças e do Plano;

e) ArrematarArrematar, directamente ou por interposta pessoa, qualquer objecto ou mercadoria
nos leilões realizados pelos serviços da DGA;

f) ComprarComprar ouou vendervender qualquerqualquer objectoobjecto ouou mercadoriamercadoria dentrodentro dasdas estânciasestâncias
aduaneirasaduaneiras e levar para fora delas quaisquer mercadorias, ainda mesmo que sejam
abandonadas ou oferecidas por seus donos ou representantes.

Incompatibilidades (Art.º 105.º)
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Sem prejuízo do disposto no número anterior, em casos
especiais devidamente justificados poderá o Ministro de
Estado e das Finanças e do Plano autorizar o desempenho
de actividades profissionais estranhas à DGA,
designadamente o exercício da advocacia e de outras
profissões liberais.

Incompatibilidades (Art.º 105.º)

04-11-2017Nuno Victorino 145

Incompatibilidades específicas 
(DGAIEC)

04-11-2017Nuno Victorino 146

Art.º 104.º do DL n.º 252-A/82 

DEVERESDEVERES
ESPECÍFICOSESPECÍFICOS

Desempenhar com o maior escrúpulo, maior escrúpulo, 
correção e diligênciacorreção e diligência os serviços

Velar pelo princípio da legalidade Velar pelo princípio da legalidade 

Usar da maior urbanidadeurbanidade e discrição
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Além dos deveres gerais inerentes ao exercício da
função pública, os funcionários aduaneiros devem:

1) Velar pelo respeito do princípioprincípio dada legalidadelegalidade no
domínio das atribuições exclusivas da DGA;

2) Desempenhar com o maiormaior escrúpulo,escrúpulo, correcçãocorrecção
ee diligênciadiligência os serviços de que estiverem encarregados;

3) Usar da maior urbanidadeurbanidade e discriçãodiscrição nas suas
relações com os utentes e o público em geral.

Deveres em específicos (Artigo 104.º)

04-11-2017Nuno Victorino 147
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Código de Conduta dos Trabalhadores
Autoridade Tributária e Aduaneira

aprovado pelo CAAT, a 23 de julho de 2015
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O O Contribuinte em Contribuinte em 
primeiro lugar!primeiro lugar!

CARTA DO UTENTE DA 
ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA

04-11-2017Nuno Victorino 149

1. Os Utentes têm direito a ser tratados com cortesia,
respeito, rapidez, correção, clareza e privacidade, devendodevendo
dirigir-se aos Funcionários de forma igualmente cortês e
respeitosa.

2. Os Utentes têm direito a ser atendidos pela ordem de
chegada.

3. Os Utentes idosos, doentes, deficientes, grávidas e
acompanhados de crianças de colo têm direito a ser
atendidos com prioridade sobre os demais.

CARTA DO UTENTE DA 
ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
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4. Os Utentes têm direito a ser atendidos com prontidão,
devendo os Funcionários dar prioridade ao atendimento
público sobre outras tarefas.

5. Os Utentes têm direito a obter dos Funcionários as
informações e elementos de consulta necessários ao pleno
esclarecimento das suas dúvidas.

6. Os Utentes têm direito a que as informações sobre os seus
direitos e deveres tributários lhes sejam prestados de forma
clara.

CARTA DO UTENTE DA 
ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
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7. Os Utentes têm direito a ser aconselhados sobre os
procedimentos mais simples e céleres para o cumprimento
das suas obrigações ou para o exercício dos seus direitos
tributários.

8. Sempre que as informações solicitadas devam ser, em
virtude da sua especificidade técnica, prestadas por outros
Serviços da Administração Tributária, os Utentes têm direito
a ser prontamente encaminhados para aqueles Serviços.

CARTA DO UTENTE DA 
ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
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9. Os Utentes das linhas de atendimento ao público têm
direito a conhecer a identidade dos Funcionários que
efetuem o atendimento. Os Utentes, quando tenham razão
de queixa, têm direito a reclamar do atendimento, quer
utilizando o livro de reclamações, quer solicitando a presença
do responsável do Serviço.

CARTA DO UTENTE DA 
ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
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Política de Segurança da Informação
Autoridade Tributária e Aduaneira

aprovado pelo CAAT, a 23 de julho de 2015
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Segurança informáticaSegurança informática

04-11-2017Nuno Victorino 155

Segurança informática
na ótica do utilizador

04-11-2017Nuno Victorino 156

DEVERESDEVERES

Efetuar os controlos de segurança determinados superiormente;

Usar os sistemas informáticos, incluindo o acesso a informação protegida
pelo dever de confidencialidade, designadamente a relativa a dados
pessoais, com respeitorespeito pelopelo deverdever dede proteçãoproteção dede taistais dadosdados ee parapara osos finsfins
que justificam a sua detenção pela AT

Manter a conformidade do seu equipamento, suporte lógico e dados com as
normas e procedimentos em vigor.

Utilizar apenas o software instalado ou autorizado pelos serviços
competentes da AT;

Não comunicar a terceiros as senhas de acesso atribuídas;

Comunicar à área responsável pela segurança informática e ao Help Desk as
infrações ou tentativas de infração das presentes normas, bem como as
falhas detetadas, designadamente as ordens ou pedidos para divulgarem as
senhas de acesso que utilizam.
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Segurança informática
na ótica do utilizador

04-11-2017Nuno Victorino 157

Deveres relativos aosDeveres relativos aos
recursosrecursos informáticosinformáticos

Acesso para apoio ao exercício das
funções tributárias;

Zelo pelo uso adequado destes recursos;

Responsabilidade pelas ações
associadas aos respetivos códigos de
utilizador, os quais são pessoais.

RecursosRecursos informáticosinformáticos

Segurança informática
na ótica do utilizador

04-11-2017Nuno Victorino 158

PROIBIÇÕESPROIBIÇÕES

violação ou tentativa de violação dos sistemas de autenticação que
protejam contas de utilizadores, servidores, redes ou serviços

acesso não autorizado a dados de terceiros;

divulgação, exposição, transmissão ou comunicação não autorizadas de
dados sujeitos a sigilo profissional ou protegidos por lei;

interceção não autorizada de dados;

falsificação de dados, incluindo endereços ip (Internet Protocol) e de
correio eletrónico;

usurpação de identidade, designadamente através da utilização dos
códigos de acesso atribuídos a outrem;

exercício de qualquer atividade suscetível de provocar a perda, alteração
ou impossibilidade de acesso a dados ou a degradação do desempenho
dos sistemas, comunicações ou serviços;

subversão ou tentativa de subversão dos dispositivos de segurança em
produção;

remoção ou modificação não autorizadas de equipamento informático,
incluindo software e periféricos.

RecursosRecursos
informáticosinformáticos
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Segurança informática
na ótica do utilizador

04-11-2017

Nuno Victorino

159

ServiçoServiço dede correiocorreio eletrónicoeletrónico

04-11-2017159

PROIBIÇÕESPROIBIÇÕES

Enviar mensagens de correio eletrónico para quem expressamente
declarou não as querer receber, designadamente contribuintes;

Transmitir material comercial, publicitário ou de qualquer outro tipo sem
relação com a atividade da AT;

Difundir mensagens para grupos não autorizados de destinatários;

Enviar mensagens e respetivos anexos de dimensão superior à autorizada;

Incluir anexos nas mensagens contendo ficheiros suscetíveis de colocar
em risco a infraestrutura de rede, tais como os que terminam com as
extensões “.exe”,”.bat”, “.com” e “.pif”;

Criar ou transmitir material ilegal;

Transmitir a terceiros, de forma não autorizada, informação confidencial;

Exercer atividades lucrativas a título privado;

Transmitir material pornográfico.

Eliminar mensagens de correio de cariz institucional.

Segurança informática
na ótica do utilizador

04-11-2017Nuno Victorino 160

UtilizaçãoUtilização dede redesredes semsem fiosfios

04-11-2017160

PROIBIÇÕESPROIBIÇÕES utilização de redes sem fios abertas e sem
mecanismos para controlo de acessos;.
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CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA PORTUGUESA

∗ Artigo 13.º (Princípio da igualdade);

∗ Artigo 35.º (Utilização da informática);

∗ Artigo 266.º (Princípios fundamentais) na AP;

∗ Artigo 269.º (Regime da função pública);

∗ Artigo 271.º (Responsabilidade dos funcionários e
agentes).

LEI DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS 

∗ (Lei n.º 67/98, de 26 de outubro)

Normas legais no domínio da 
deontologia

04-11-2017Nuno Victorino 162
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LEI GERAL TRIBUTÁRIA

∗ Artigo 64.º Confidencialidade;

∗ Artigo 64.º-A Garantias especiais de
confidencialidade.

CÓDIGO ADUANEIRO da UNIÃO

∗ Artigo 12.º Comunicação de informações e proteção
de dados.

Normas legais no domínio da 
deontologia

04-11-2017Nuno Victorino 163

CÓDIGO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO

∗ Artigo 3.º Princípio da legalidade;

∗ Artigo 4.º Princípio da prossecução do interesse
público e da proteção dos direitos e interesses dos

∗ cidadãos;

∗ Artigo 5.º Princípio da boa administração;

∗ Artigo 6.º Princípio da igualdade;

∗ Artigo 7.º Princípio da proporcionalidade;

∗ Artigo 8.º Princípios da justiça e da razoabilidade;

Normas legais no domínio da 
deontologia

04-11-2017Nuno Victorino 164
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CÓDIGO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO

∗ Artigo 9.º Princípio da imparcialidade;

∗ Artigo 10.º Princípio da boa-fé;

∗ Artigo 11.º Princípio da colaboração com os
particulares;

∗ Artigo 12.º Princípio da participação;

∗ Artigo 13.º Princípio da decisão;

∗ Artigo 14.º Princípios aplicáveis à administração
eletrónica;

Normas legais no domínio da 
deontologia
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CÓDIGO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO

∗ Artigo 15.º Princípio da gratuitidade;

∗ Artigo 16.º Princípio da responsabilidade;

∗ Artigo 17.º Princípio da administração aberta;

∗ Artigo 18.º Princípio da proteção dos dados pessoais;

∗ Artigo 19.º Princípio da cooperação leal com a União
Europeia;

∗ Artigo 69.º Casos de impedimento;

∗ Artigo 70.º Arguição e declaração do impedimento;

Normas legais no domínio da 
deontologia
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CÓDIGO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO

∗ Artigo 71.º Efeitos da arguição do impedimento;

∗ Artigo 72.º Efeitos da declaração do impedimento;

∗ Artigo 73.º Fundamento da escusa e suspeição;

∗ Artigo 74.º Formulação do pedido;

∗ Artigo 75.º Decisão sobre a escusa ou suspeição;

∗ Artigo 76.º Sanções.

Normas legais no domínio da 
deontologia

04-11-2017Nuno Victorino 167

LEI GERAL DO TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS

∗ Lei n.º 35/2014, de 20 de junho

∗ Artigo 70.º Deveres gerais do empregador público e
do trabalhador;

∗ Artigo 71.º Deveres do empregador público;

∗ Artigo 73.º Deveres do trabalhador;

∗ Artigo 176.º Sujeição ao poder disciplinar;

∗ Artigo 177.º Exclusão da responsabilidade disciplinar;

∗ Artigo 183.º Infração disciplinar.

Normas legais no domínio da 
deontologia
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ESTATUTO DO PESSOAL DIRIGENTE DOS SERVIÇOS E 
ORGANISMOS DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL, 

REGIONAL E LOCAL DO ESTADO

∗ Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro

∗ Artigo 4.º Princípios gerais de ética;

∗ Artigo 16.º Exclusividade e acumulação de funções;

∗ Artigo 17.º Incompatibilidades, impedimentos e
inibições.

Normas legais no domínio da 
deontologia
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REGIME JURÍDICO DE INCOMPATIBILIDADES E 
IMPEDIMENTOS DOS TITULARES

DE CARGOS POLÍTICOS E ALTOS CARGOS PÚBLICOS

∗ Lei n.º 64/93, de 20 de agosto

Normas legais no domínio da 
deontologia
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CÓDIGO DE PROCEDIMENTO E DE PROCESSO 
TRIBUTÁRIO

∗ Decreto-Lei n.º 433/99, de 26 de outubro

∗ Artigo 256.º Formalidades da venda;

∗ Artigo 16.º Exclusividade e acumulação de funções;

∗ Artigo 17.º Incompatibilidades, impedimentos e
inibições.

Normas legais no domínio da 
deontologia

04-11-2017Nuno Victorino 171

LEI ORGÂNICA DA DIRECÇÃO GERAL DOS IMPOSTOS

∗ Decreto-Lei n.º 363/78, de 28 de novembro

∗ Artigo 32.º Incompatibilidade.

LEI ORGÂNICA DA DIRECÇÃO-GERAL DA ALFÂNDEGAS

∗ Decreto-Lei n.º 252-A/82, de 28 de junho

∗ Artigo 104.º Deveres em geral;

∗ Artigo 105.º Incompatibilidades.

Normas legais no domínio da 
deontologia
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REGIME COMPLEMENTAR DO PROCEDIMENTO DE 
INSPECÇÃO TRIBUTÁRIA

∗ Decreto-Lei n.º 413/98, de 31 de dezembro

∗ Artigo 20.º Incompatibilidades específicas;

∗ Artigo 21.º Deveres acessórios;

∗ Artigo 22.º Dever de sigilo.

Normas legais no domínio da 
deontologia
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CÓDIGO PENAL

∗ Artigo 372.º Recebimento indevido de vantagem;

∗ Artigo 373.º Corrupção passiva;

∗ Artigo 374.º Corrupção ativa;

∗ Artigo 374.º-A Agravação;

∗ Artigo 374.º-B Dispensa ou atenuação de pena;

∗ Artigo 375.º Peculato;

∗ Artigo 376.º Peculato de uso;

∗ Artigo 377.º Participação económica em negócio;

Normas legais no domínio da 
deontologia
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CÓDIGO PENAL

∗ Artigo 378.º Violação de domicílio por funcionário;

∗ Artigo 379.º Concussão;

∗ Artigo 380.º Emprego de força pública contra a
execução da lei ou de ordem legítima;

∗ Artigo 381.º Recusa de cooperação;

∗ Artigo 382.º Abuso de poder;

∗ Artigo 383.º Violação de segredo por funcionário;

∗ Artigo 384.º Violação de segredo de correspondência
ou de telecomunicações;

∗ Artigo 385.º Abandono de funções;

∗ Artigo 386.º Conceito de funcionário.

Normas legais no domínio da 
deontologia

04-11-2017Nuno Victorino

REGIME GERAL DAS INFRAÇÕES TRIBUTÁRIAS

∗ Lei n.º 15/2001, de 05 de junho

∗ Artigo 91.º Violação de segredo;

∗ Artigo 115.º Violação de segredo fiscal.

Normas legais no domínio da 
deontologia

04-11-2017Nuno Victorino 176



04-11-2017

89

04-11-2017Nuno Victorino 177

ResoluçãoResolução dodo ConselhoConselho
dede MinistrosMinistros nn..ºº 1818//9393,, dede
1717 dede marçomarço

04-11-2017Nuno Victorino 178
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Carta Carta Deontológica Deontológica 
do Serviço do Serviço PúblicoPúblico

04-11-2017Nuno Victorino 180
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∗ O Código Europeu de Boa Conduta Administrativa foi
aprovado pelo Parlamento Europeu em setembro de
2001.

∗ O Código ajuda os cidadãos a saber que padrões
administrativos têm direito a esperar da parte das
instituições da União Europeia. Serve igualmente
como um guia útil para os funcionários nas suas
relações com o público. Tornando mais concreto o
princípio da boa administração, o Código ajuda a
promover os mais elevados padrões de
administração.

Código Europeu de Boa Conduta 
Administrativa

04-11-2017Nuno Victorino 183

Artigo 4º

Legalidade

O funcionário atua de acordo com a lei e aplica as
normas e procedimentos estabelecidos na legislação da
UE. O funcionário deve, nomeadamente, velar por
garantir que as decisões que afetem os direitos ou
interesses de pessoas singulares tenham um
fundamento legal e que o seu conteúdo seja conforme
com a lei.

Código Europeu de Boa Conduta 
Administrativa

04-11-2017Nuno Victorino 184
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Artigo 5º

Ausência de discriminação

1. No tratamento de pedidos do público e na tomada de
decisões, o funcionário deve garantir o respeito pelo
princípio da igualdade de tratamento. Os membros do
público que se encontrem na mesma situação são
tratados de forma idêntica.

Código Europeu de Boa Conduta 
Administrativa

04-11-2017Nuno Victorino 185

2. Se se verificar qualquer diferença no tratamento, o
funcionário deve garantir que a mesma é justificada
pelos dados objetivos e relevantes do caso em questão.

3. O funcionário deve, nomeadamente, evitar qualquer
discriminação injustificada entre membros do público,
com base na nacionalidade, no sexo, na raça, na cor, na
origem étnica ou social, nas características genéticas, na
língua, na religião ou crença, nas opiniões políticas ou
qualquer outra opinião, na pertença a uma minoria
nacional, na propriedade, no nascimento, numa
deficiência, na idade ou orientação sexual.

Código Europeu de Boa Conduta 
Administrativa

04-11-2017Nuno Victorino 186
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Artigo 6º

Proporcionalidade

1. Quando tomar decisões, o funcionário deve garantir
que as medidas adotadas são proporcionais ao objetivo
em vista. O funcionário deve, nomeadamente, evitar
restrições aos direitos dos cidadãos ou impor-lhes
encargos, sempre que não existir uma proporção
razoável entre tais encargos ou restrições e a finalidade
da ação em vista.

2. Quando tomar decisões, o funcionário respeita o
equilíbrio equitativo entre o interesse privado e o
interesse público em geral.

Código Europeu de Boa Conduta 
Administrativa

04-11-2017Nuno Victorino 187

Artigo 7º

Ausência de abuso de poder

As competências são exercidas unicamente para os fins
com que foram conferidas pelas disposições
pertinentes.

O funcionário deve, nomeadamente, abster-se de
utilizar essas competências para fins que não tenham
um fundamento legal ou que não sejam motivados pelo
interesse público.

Código Europeu de Boa Conduta 
Administrativa

04-11-2017Nuno Victorino 188
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Artigo 8º

Imparcialidade e independência

1. O funcionário deve ser imparcial e independente. O
funcionário deve abster-se de qualquer ação arbitrária
que prejudique membros do público, bem como de
qualquer tratamento preferencial, quaisquer que sejam
os motivos.

Código Europeu de Boa Conduta 
Administrativa

04-11-2017Nuno Victorino 189

2. A conduta do funcionário não deve ser pautada por
interesses pessoais, familiares ou nacionais ou por
pressões políticas. O funcionário não deve participar
numa decisão na qual ele ou um dos membros da sua
família tenha interesses financeiros.

Código Europeu de Boa Conduta 
Administrativa

04-11-2017Nuno Victorino 190
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Artigo 9º

Objetividade

Quando tomar decisões, o funcionário deve ter em
consideração os fatores pertinentes e atribuir a cada
um deles o peso devido para os fins da decisão,
excluindo da apreciação qualquer elemento irrelevante.

Código Europeu de Boa Conduta 
Administrativa

04-11-2017Nuno Victorino 191

Artigo 10º

Expectativas legítimas, coerência e consultoria

1. O funcionário deve ser coerente com o seu
comportamento administrativo, bem como com a ação
administrativa da Instituição. O funcionário deve seguir
as práticas administrativas usuais da Instituição, a não
ser que existam motivos legítimos para se afastar de
tais práticas num caso específico. Quando tais motivos
existam, estes devem ser consignados por escrito.

Código Europeu de Boa Conduta 
Administrativa

04-11-2017Nuno Victorino 192
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2. O funcionário deve respeitar as expectativas
legítimas e razoáveis que os membros do público
possam ter, com base em atuações anteriores da
Instituição.

3. Se necessário, o funcionário aconselhaaconselha o público
sobre o modo como deve ser tratada uma questão que
recai na sua esfera de competências e sobre o
procedimento a seguir durante essa tramitação.

Código Europeu de Boa Conduta 
Administrativa

04-11-2017Nuno Victorino 193

Artigo 11º

Equidade

O funcionário deve atuar de forma imparcial, equitativa
e razoável.

Código Europeu de Boa Conduta 
Administrativa

04-11-2017Nuno Victorino 194



04-11-2017

98

Artigo 12º

Cortesia

1. O funcionário deve ser consciencioso, correto, cortês
e acessível nas suas relações com o público. Nas
respostas a cartas, chamadas telefónicas e e-mails, o
funcionário deve tentar responder da forma mais
completa e exata possível às perguntas que lhe sejam
feitas.

2. Se o funcionário não for responsável pelo assunto em
questão, dirigirá o cidadão para o funcionário
adequado.

Código Europeu de Boa Conduta 
Administrativa

04-11-2017Nuno Victorino 195

3. Se ocorrer um erro que prejudique os direitos ou
interesses de um membro do público, o funcionário
devedeve pedirpedir desculpadesculpa por esse facto e procurar corrigir
as consequências negativas do seu erro de forma
expedita e informa o interessado sobre as vias de
recurso possíveis, em conformidade com o artigo 19° do
presente Código.

Código Europeu de Boa Conduta 
Administrativa

04-11-2017Nuno Victorino 196
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Artigo 13º

Resposta a cartas na língua do cidadão

O funcionário deve garantir que qualquer cidadão da
União ou qualquer membro do público que escreva à
Instituição numa das línguas do Tratado receba uma
resposta na mesma língua. O mesmo se aplica, na
medida do possível, a todas as pessoas coletivas, como
as associações (ONG) e empresas.

Código Europeu de Boa Conduta 
Administrativa

04-11-2017Nuno Victorino 197

Artigo 14º
Aviso de receção e indicação do funcionário competente

1. Deve acusaracusar--sese aa receçãoreceção de qualquer carta ou queixa
endereçada à Instituição no prazo de duas semanas,
exceto se uma resposta quanto à matéria de fundo
puder ser enviada naquele prazo.

2. Na resposta ou no aviso de receção deve indicar-se o
nome e o número de telefone do funcionário que está a
tratar do assunto, bem como o serviço ao qual
pertence. (…)

Código Europeu de Boa Conduta 
Administrativa

04-11-2017Nuno Victorino 198
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Artigo 15º
Obrigação de transmitir ao serviço competente da Instituição

1. Se uma carta ou queixa endereçada à Instituição for
enviada ou transmitida a uma Direção-Geral, Direção ou
Unidade que não tenha competência para lhe dar
seguimento, os serviços respetivos garantirão que o
dossier será transmitido sem demora ao serviço
competente da Instituição.

2. O serviço que inicialmente recebeu a carta ou queixa
informará o seu autor da respetiva transmissão e
indicará o nome e número de telefone do funcionário
ao qual o dossier foi entregue.

Código Europeu de Boa Conduta 
Administrativa

04-11-2017Nuno Victorino 199

3. O funcionário chamará a atenção do cidadão ou
associação de cidadãos para os erros ou omissões
eventualmente existentes nos documentos,
conferindoconferindo--lheslhes aa possibilidadepossibilidade dede osos corrigircorrigir.
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Artigo 16º

Direito a ser ouvido e a prestar declarações

1. Nos casos em que estejam envolvidos os direitos ou
interesses de pessoas singulares, o funcionário deve
garantir que, em cada fase do processo de tomada de
decisões, os direitos de defesa serão respeitados.

2. Qualquer membro do público tem direito, nos casos
em que uma decisão que afete os seus direitos ou
interesses tiver que ser tomada, a apresentar
comentários por escrito e, quando necessário, a
apresentar observações oralmente antes de a decisão
ser adotada.
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Artigo 17º

Prazo razoável para a adoção de decisões

1. O funcionário deve garantir que uma decisão sobre
cada um dos pedidos ou queixas endereçados à
Instituição será tomada num prazo razoável, sem
demoras, e em qualquer dos casos não superior a dois
meses após a data da receção. A mesma norma será
aplicável às cartas de resposta enviadas por membros
do público e às respostas às notas administrativas que o
funcionário tenha enviado aos seus superiores
solicitando instruções relativas às decisões a tomar.
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2. Se qualquer pedido ou queixa endereçado à
Instituição não puder, em virtude da sua complexidade
ou das questões que levanta, ser objeto de decisão no
prazo supramencionado, o funcionário deve informar o
autor o mais cedo possível. Nesse caso, deve ser
comunicada ao autor uma decisão definitiva com a
maior brevidade possível.
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Artigo 18º

Dever de indicar os motivos das decisões

1. Qualquer decisão da Instituição que possa prejudicar
os direitos ou interesses de uma pessoa singular deve
referir os motivos em que se baseia, indicando
claramente os factos pertinentes e a base jurídica da
decisão.

2. O funcionário deve evitar tomar decisões que se
baseiem em motivos sumários ou vagos ou que não
contenham uma fundamentação individual.
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3. Se não for possível, devido ao elevado número de
pessoas a que decisões idênticas dizem respeito,
comunicar em pormenor os motivos da decisão e sejam,
como tal, enviadas respostas tipo, o funcionário deve
garantir que subsequentemente fornecerá ao cidadão
que expressamente o solicite uma fundamentação
individual.
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Artigo 19º

Indicação das possibilidades de recurso

1. Uma decisão da Instituição que prejudique os direitos
ou interesses de uma pessoa singular deve indicar as
possibilidades de recurso que podem ser utilizadas para
impugnar a decisão. Deve, nomeadamente, indicar a
natureza dos meios de recurso, os organismos junto dos
quais se pode recorrer e os prazos para a execução do
recurso.

2. As decisões devem, nomeadamente, fazer referência
à possibilidade de recorrer judicialmente e apresentar
queixas ao Provedor de Justiça Europeu nos termos do
disposto, respetivamente, nos artigos 263º e 228º do
Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia.
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Artigo 20º

Notificação da decisão

1. O funcionário deve garantir que as pessoas cujos
direitos ou interesses são afetados pela decisão são
informadas daquela decisão por escrito, logo que esta
é tomada.

2. O funcionário deve abster-se de comunicar a decisão
a outras fontes até a pessoa ou pessoas interessadas
estarem informadas.
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Artigo 21º

Proteção de dados

1. O funcionário que trabalha com dados pessoais
relativos a um cidadão deve respeitar a privacidade e a
integridade da pessoa, em conformidade com o
disposto no Regulamento (CE) n° 45/2001 relativo à
proteção das pessoas singulares no que diz respeito ao
tratamento de dados pessoais pelas instituições e pelos
órgãos comunitários e à livre circulação desses dados.

2. O funcionário deve, nomeadamente, evitar o
tratamento de dados pessoais para fins ilícitos ou
transmitir esses dados a pessoas não autorizadas.

Código Europeu de Boa Conduta 
Administrativa

04-11-2017Nuno Victorino 208



04-11-2017

105

Artigo 22º

Pedidos de informação

1. O funcionário deve, quando for responsável pelo
assunto em questão, fornecer aos membros do público
a informação que estes solicitarem.

Se for caso disso, o funcionário presta conselhos sobre
a forma de iniciar um processo administrativo no seu
domínio de competências. O funcionário deve
providenciar para que a informação comunicada seja
clara e compreensível. (…)
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Artigo 23º

Pedidos de acesso do público a documentos

1. O funcionário trata os pedidos de acesso aos
documentos em conformidade com as regras adotadas
pela Instituição e com os princípios e limites gerais
enunciados no Regulamento (CE) n° 1049/2013.

2. Se o funcionário não puder dar cumprimento a um
pedido verbal de acesso a documentos, o cidadão será
aconselhado a formular o pedido por escrito.
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Artigo 24º

Conservação de registos adequados

Os departamentos da Instituição devem manter
registos adequados da correspondência entrada e
saída, dos documentos que recebem e das medidas que
tomaram.
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