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Artigo 1.º 

Alteração à Lei n.º 9/2007, de 19 de 
Fevereiro 

 
São alterados os artigos 11.º, 28.º e 36.º 
da Lei n.º 9/2007, de 19 de Fevereiro, 
que passam a ter a seguinte redação:  
 

 
Artigo 1.º 

Alterações à Lei n.º 9/2007, de 19 de 
Fevereiro 

 
Os artigos 5.º, 21.º, 46.º, 50.º, 60.º, 62.º 
e 67.º da Lei n.º 9/2007, de 19 de 
Fevereiro (estabelece a orgânica do 
Secretário-Geral do Sistema de 
Informações da República Portuguesa, do 
Serviço de Informações Estratégicas de 
Defesa (SIED) e do Serviço de 
Informações de Segurança (SIS) e revoga 
os Decretos-Leis n.

os
 225/85, de 4 de 

Julho e 254/95, de 30 de Setembro), 
passam a ter a seguinte redacção: 
 

 
Artigo 2.º 

Alteração à Lei n.º 9/2007, de 19 de  
Fevereiro 

 
É alterado o artigo 50.º da Lei n.º 9/2007, 
de 19 de fevereiro, que passa a ter a 
seguinte redação: 

 

 
 

Artigo 5.º 
Actividades classificadas 

 
1—As actividades do Secretário-Geral, do 

seu Gabinete, do SIED, do SIS e das 
estruturas comuns são consideradas, 
para todos os efeitos, classificadas e de 
interesse para a salvaguarda da 
independência nacional, dos interesses 
nacionais e da segurança externa e 
interna do Estado Português. 

2—São abrangidos pelo segredo de 
Estado os registos, documentos e 
dossiers, bem como os resultados das 

 (Proposta de alteração) 
 

 “Artigo 5.º 
(…) 

 
1 - [Revogado]. 
 
 
 
 
 
 
 
2 - [Revogado]. 
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análises e os elementos conservados 
nos centros de dados do SIED e do SIS e 
nos arquivos do Gabinete do 
Secretário-Geral, do SIED, do SIS e das 
estruturas comuns, respeitantes às 
matérias constantes da Lei Quadro do 
SIRP. 

3—Toda a actividade de pesquisa, 
análise, interpretação, classificação e 
conservação de informações 
desenvolvida no âmbito do SIRP está 
sujeita ao dever de sigilo, nos termos 
definidos pela Lei Quadro do SIRP. 

 

 
 
 
 
 
 
 
3 - (…). ” 
 

 
Artigo 11.º 

Dever de cooperação 
 

1—O Secretário-Geral coopera com as 
entidades que lhe forem indicadas, 
nos termos das orientações definidas 
pelo Primeiro-Ministro, ouvido o 
Conselho Superior de Informações. 

2—A cooperação do SIED e do SIS com 
outras entidades exerce-se em 
cumprimento das instruções e 
directivas dimanadas do Secretário-
Geral, de acordo com as orientações 
definidas pelo Primeiro-Ministro, 
ouvido o Conselho Superior de 
Informações. 

3—No quadro dos compromissos 
internacionais assumidos pelo Estado 

 
“Artigo 11.º 

[…] 
 

1 – […] 
 
 
 
 
2 – […] 
 
 
 
 
 
 
 
3 – […] 
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Português e dentro dos limites das 
suas atribuições específicas, o SIED e 
o SIS podem, nas condições referidas 
no número anterior, cooperar com 
organismos congéneres estrangeiros, 
em todos os domínios das respectivas 
actividades. 

 
 
 
 
 
 
 
 
4 – Os pedidos de informação solicitados 

por entidades de natureza privada 
são transmitidos ao membro do 
Governo sectorialmente competentes 
em razão da matéria, que os 
transmitem aos serviços de 
informação, não podendo estes 
contactar diretamente para o efeito 
as entidades requerentes. 

5 – As respostas às solicitações das 
entidades de natureza privada são 
remetidas pelos serviços de 
informação ao membro do Governo 
sectorialmente competente em razão 
da matéria, que as transmite aos 
requerentes.” 

 
 

 
Artigo 21.º 

Departamento comum de tecnologias de 
informação 

 
1—Ao departamento comum de 

tecnologias de informação incumbe o 

  
«Artigo 21.º 

Departamento comum de tecnologias de 
informação 

 
1 – (…). 
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desenvolvimento de actividades 
quanto a gestão e manutenção dos 
meios informáticos, comunicações e 
respectivas redes e apoio técnico aos 
sistemas de comunicações seguras e 
aos centros de dados. 

2—Ao departamento comum de 
tecnologias de informação compete, 
designadamente, assegurar: 
a) A manutenção e desenvolvimento 

das estruturas físicas e lógicas do 
sistema informático; 

b) O apoio técnico aos utilizadores na 
exploração,  gestão e manutenção 
dos equipamentos e redes; 

c) A gestão das centrais telefónicas e 
de outros sistemas de voz e fax; 

d) O apoio técnico ao funcionamento 
de comunicações seguras, 
incluindo outros serviços e 
instituições nacionais e 
estrangeiras; 

e) A normalização de procedimentos 
normativos em sede de segurança 
informática; 

f) O apoio técnico aos centros de 
dados dos serviços de informações 
e ao departamento comum de 
segurança na prossecução das 
respectivas atribuições de 
auditoria interna; 

g) Outras acções e procedimentos 
respeitantes a tecnologias de 
informação e comunicações. 

 
 
 
 
 
 
2- (…): 
 
 

a) (…); 
 
 

b) (…); 
 
 

c) (…); 
 
 

d) (…); 
 
 

 
e) (…); 

 
 

f) (…); 
 

 
 
 
 

g) O apoio técnico permanente, 
prioritário e imediato ao 
Conselho de Fiscalização do 
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Sistema de Informações da 
República Portuguesa, através 
de, pelo menos, dois elementos; 

h) (Anterior alínea g). 
 
 

 
Artigo 28.º 

Director do SIED 
 

1—O SIED é dirigido por um director, que 
é o garante do seu regular 
funcionamento e o responsável pela 
manutenção da fidelidade da sua 
actuação às fina lidades e aos 
objectivos legais, no quadro das 
instruções e directivas dimanadas do 
Secretário-Geral. 

2—Compete, em especial, ao director do 
SIED: 

a) Representar o SIED; 
b) Participar no conselho 

administrativo; 
c) Emitir as ordens de serviço e as 

instruções que julgar 
convenientes, no âmbito das 
atribuições legalmente cometidas 
ao SIED; 

d) Submeter à aprovação tutelar 
todos os actos que dela careçam; 

e) Executar as determinações do 
Primeiro-Ministro e do Secretário-
Geral e as deliberações dos órgãos 

 
Artigo 28.º 

[…] 
 

1 – […] 
 
 
 
 
 
 
 
2 – […] 
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de fiscalização definidos pela Lei 
Quadro do SIRP; 

f) Exercer o poder disciplinar, dentro 
dos limites que a lei determinar; 

g) Elaborar o relatório anual de 
actividades do SIED. 
3—O director é coadjuvado pelo director-

adjunto,  que o substitui nas suas 
ausências e impedimentos. 

 
 
 
 
 
 
3 – A nomeação do Diretor do SIED é 

antecedida de audição do indigitado 
em sede de comissão parlamentar. 

4 – (Anterior n.º 3) 
 

 
Artigo 36.º 

Director do SIS 
 

1—O SIS é dirigido por um director, que é 
o garante do seu regular 
funcionamento e o responsável pela 
manutenção da fidelidade da sua 
actuação às finalidades e aos 
objectivos legais, no quadro das 
instruções e directivas dimanadas do 
Secretário-Geral.  

2—Compete, em especial, ao director do 
SIS: 

a) Representar o SIS; 
b) Participar no conselho 

administrativo; 
c) Emitir as ordens de serviço e as 

instruções que julgar 
convenientes, no âmbito das 
atribuições legalmente 
cometidas ao SIS; 

 
Artigo 36.º 

[…] 
 

1 – […] 
 
 
 
 
 
 
 
2 – […] 
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d) Submeter à aprovação tutelar 
todos os actos que dela 
careçam; 

e) Executar as determinações do 
Primeiro-Ministro e do 
Secretário-Geral, e as 
deliberações dos órgãos de 
fiscalização definidos pela Lei 
Quadro do SIRP; 

f) Exercer o poder disciplinar, 
dentro dos limites que a lei 
determinar; 

g) Elaborar o relatório anual de 
actividades do SIS. 

3—O director é coadjuvado pelo 
director-adjunto, que o substitui nas 
suas ausências e impedimentos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 – A nomeação do Diretor do SIS é 

antecedida de audição do 
indigitado em sede de comissão 
parlamentar. 

4 – (Anterior n.º 3).” 
 

 
Artigo 46.º 

Início de funções e exclusividade 
funcional 

 
1—O pessoal designado para prestar 

serviço no Gabinete do Secretário-
Geral, no SIED, no SIS ou nas data do 
despacho da sua nomeação ou da 
data que nele for mencionada. 

2—Os despachos de nomeação e 
exoneração não carecem de 
publicação no Diário da República. 

  
Artigo 46.º 

Início de funções e exclusividade 
funcional 

 
1 – (…). 
 
 
 
 
2 - (…). 
 
 

 



Lei 9/2007 
Orgânica do SG SIRP, SIED e SIS 

 

PJL 181/XII (PS) PJL 438/XII (PSD e CDS/PP) e 
Propostas de Alteração 

PJL 556/XII (BE) 

 

8 
 

3—Os funcionários e agentes do SIED, do 
SIS e das estruturas comuns não 
podem exercer qualquer outra 
actividade profissional, pública ou 
privada, remunerada ou gratuita, 
salvo, nos casos do SIED e do SIS, 
mediante autorização prévia dos 
respectivos directores e, no das 
estruturas comuns, do Secretário-
Geral, em caso de actividade docente 
ou de investigação ou outras 
actividades que não colidam com os 
interesses dos serviços. 

3 – Os diretores do SIED e do SIS não 
podem exercer qualquer outra 
atividade profissional, pública ou 
privada, remunerada ou gratuita, 
salvo autorização do Secretário-Geral 
em caso de atividade docente ou de 
investigação ou outras atividades de 
natureza idêntica que não colidam 
com os interesses dos serviços. 

 
 
 
 
4 – (Anterior n.º 3). 
 

  
“Artigo 46.º-A 

Registo de interesses 
 

1 – Sem prejuízo de outras obrigações de 
transparência a que estejam 
vinculados, os agentes em funções, 
bem como os dirigentes em comissão 
de serviço no SIED, no SIS ou nas 
estruturas comuns devem declarar, 
até 30 dias após o início de funções, 
todas as atividades suscetíveis de 
gerarem incompatibilidades, 
impedimentos ou conflitos de 
interesses.  

2 - Para efeitos do disposto no número 
anterior, devem ser inscritos no 
registo de interesses, em especial:  
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a) Todas as atividades públicas ou 
privadas, remuneradas ou não, 
exercidas pelo declarante desde 
o início da sua vida profissional e 
cívica, nelas se incluindo 
atividades comerciais ou 
empresariais e, bem assim, o 
exercício de profissão liberal;  

b) Filiação ou desempenho de 
funções em quaisquer entidades 
de natureza associativa;   

c) Desempenho de quaisquer cargos 
sociais, ainda que a título gratuito;  

d) Apoios ou benefícios financeiros 
ou materiais recebidos para o 
exercício das atividades 
respetivas, designadamente de 
entidades estrangeiras;  

e) Entidades a quem sejam 
prestados serviços remunerados 
de qualquer natureza;  

f) Sociedades em cujo capital o 
titular, por si, pelo cônjuge ou 
pelos filhos, disponha de capital.  

3 - O registo de interesses é atualizado 
sempre que surjam ou cessem as 
situações a que se referem os 
números anteriores. 

5 – O incumprimento do disposto nos 
nºs. 1 e 2 determina a demissão da 
função ou cargo em que o infrator 
esteja investido. 

4 - O registo é criado junto de cada um 
dos serviços ou do gabinete do 
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Secretário-Geral do SIRP, no caso 
das estruturas comuns, e pode ser 
consultado pelo Secretário-Geral do 
SIRP. 

 
 

 
Artigo 50.º 

Aquisição de vínculo ao Estado 
 

1—Quando completar seis anos de 
serviço ininterruptos, o agente 
provido por contrato administrativo 
ou o dirigente em comissão de serviço 
no SIED, no SIS ou nas estruturas 
comuns adquire automaticamente 
vínculo definitivo ao Estado. 

 
 
 
 
2—Antes de decorrido o prazo referido 

no número anterior, os directores do 
SIED, do SIS e o Secretário--Geral no 
caso das estruturas comuns 
pronunciam-se sobre a aptidão e 
idoneidade do agente, sendo que a 
omissão de tal parecer não obsta ao 
disposto no número anterior. 

3—Adquirido o vínculo ao Estado nos 
termos do número anterior, a 
cessação da comissão de serviço em 
cargo dirigente determina a 

  
Artigo 50.º 

Aquisição de vínculo ao Estado 
 
1 – Quando completar seis anos de 

serviço ininterruptos, o funcionário ou 
agente provido por contrato 
administrativo ou dirigente em 
comissão de serviço no SIED, no SIS ou 
nas estruturas comuns adquire 
automaticamente vínculo definitivo ao 
Estado, salvo se cessar funções por 
passar a exercer a sua profissão noutra 
entidade ou organismo, público ou 
privado. 

2 - (…). 
 
 
 
 
 
 
 
3 – No caso dos diretores do SIED e do 

SIS, a pronúncia sobre a aptidão e 
idoneidade referida no número 
anterior, compete ao Secretário-Geral. 

 
“ Artigo 50.º 

[…] 
 

1 - […]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 - Antes de decorrido o prazo referido 

no número anterior, os diretores do 
SIED, do SIS e o Secretário-Geral no 
caso de estruturas comuns, 
pronunciam-se sobre a aptidão e 
idoneidade do agente. 

 
 
3 - O disposto no n.º 1 não se aplica 

quando o agente provido por contrato 
administrativo ou o dirigente em 
comissão de serviço cessar a sua 
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integração do funcionário na carreira 
do serviço ou da estrutura comum em 
que exerceu funções e na categoria e 
escalão correspondentes ao tempo de 
serviço prestado. 

4—Se o pessoal que tiver adquirido 
vínculo definitivo ao Estado, nos 
termos do n.o 1, vier a ser afastado 
das funções pelo motivo indicado no 
n.o 1 do artigo anterior ou pretender 
cessar funções, é integrado no quadro 
de pessoal da Secretaria-Geral da 
Presidência do Conselho de Ministros, 
em categoria equivalente à que 
possuir no serviço e no escalão em 
que se encontrar posicionado. 

5—No quadro de pessoal da Secretaria-
Geral da Presidência do Conselho de 
Ministros são criados os lugares 
necessários para execução do 
estabelecido no número anterior, os 
quais são extintos à medida que 
vagarem. 

 
 
 
 
6—A criação dos lugares referida no 

número anterior é feita por despacho 
conjunto do Primeiro-Ministro, do 
membro do Governo responsável pela 
área das finanças e do membro do 
Governo que tiver a seu cargo a 
Administração Pública, produzindo 

 
 
 
 
 
4 – Adquirido o vínculo ao Estado nos 

termos dos números anteriores, a 
cessação da comissão de serviço em 
cargo dirigente determina a integração 
do funcionário na carreira do serviço 
ou da estrutura comum em que 
exerceu funções e na categoria e 
escalão correspondentes ao tempo de 
serviço prestado.  

 
 
5 – Se o pessoal que tiver adquirido 

vínculo definitivo ao Estado, nos 
termos do n.º 1, vier a ser afastado das 
funções pelo motivo indicado no n.º 1 
do artigo anterior ou pretender cessar 
funções no âmbito do SIRP, é integrado 
no quadro de pessoal da Secretaria-
Geral da Presidência do Conselho de 
Ministros, em categoria equivalente à 
que possuir no serviço e no escalão em 
que se encontrar posicionada. 

6 – Movido procedimento criminal por 
crime doloso a que corresponda pena 
de prisão cujo limite máximo seja 
superior a três anos contra agente 
provido por contrato administrativo ou 
dirigente em comissão de serviço no 
SIED, no SIS ou nas estruturas comuns, 

relação com o SIS, o SIED ou 
estruturas comuns e exercer 
quaisquer funções no setor privado ou 
público. 

 
4 - [anterior n.º 3]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 - [anterior n.º 4]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 - [anterior n.º 5]. 
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efeitos a partir das datas em que os 
agentes para quem são destinados os 
lugares cessem funções no serviço em 
causa. 

e acusado este definitivamente, fica 
obrigatoriamente suspenso o direito 
referido no n.º 1, e, transitada em 
julgado a decisão condenatória, cessa 
automaticamente o direito de 
aquisição de vínculo ao Estado. 

7 – No quadro de pessoal da Secretaria-
Geral da Presidência do Conselho de 
Ministros são criados os lugares 
necessários para execução do 
estabelecido no n.º 5, os quais são 
extintos à medida que vagarem. 

8 – (Anterior n.º 6). 
 
 

 
 
 
 
 
 
7 - [anterior n.º 6].” 

 

 Artigo 50.º-A 
Transição após cessação de 

funções 
1 – Os agentes em funções e os 

dirigentes em comissão de serviço no 
SIED, no SIS ou nas estruturas comuns, 
que cessem as suas funções por 
qualquer motivo, não podem exercer 
atividade profissional remunerada no 
sector privado nos três anos seguintes 
à respetiva exoneração.  

2 – Os agentes ou dirigentes que não 
reúnam as condições referidas no 
artigo anterior que lhes permitam 
adquirir vínculo definitivo ao Estado, 
ou que não tenham lugar de origem no 
sector público, são integrados 
transitoriamente na Administração 
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Central do Estado, pelo período de três 
anos, preferencialmente no mapa de 
pessoal de serviço ou organismo 
integrado na Presidência do Conselho 
de Ministros, em categoria equivalente 
à que possuem no serviço e no escalão 
em que se encontrarem posicionados. 

3—Nos serviços em que forem 
transitoriamente integrados os antigos 
agentes e dirigentes do SIED, do SIS ou 
das estruturas comuns, são criados os 
lugares necessários para execução do 
estabelecido no presente artigo, os 
quais são extintos à medida que 
vagarem.  

4—A criação dos lugares referida no 
número anterior é feita por despacho 
conjunto do Primeiro-Ministro e dos 
membros do Governo responsáveis 
pelas áreas das finanças e 
Administração Pública, produzindo 
efeitos a partir das datas em que os 
agentes ou dirigentes cessem funções 
no serviço em causa. 

5 – O disposto no n.º 1 não prejudica o 
regresso à atividade exercida no 
sector privado antes do início de 
funções no SIED, SIS ou estruturas 
comuns, mantendo-se o dever de 
sigilo sobre as matérias a que teve 
acesso, nos termos gerais. 

6 – Em casos excecionais, devidamente 
fundamentados na ausência 
demonstrada de qualquer conflito de 
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interesses entre a atividade a exercer 
e as funções exercidas no SIED, SIS ou 
estruturas comuns, pode o agente ou 
dirigente ser autorizado pelo 
Secretário-Geral a desempenhar 
funções no setor privado antes do 
termo do prazo previso no n.º 1. 

7 – A autorização referida no número 
anterior deve identificar 
expressamente qual a atividade que 
vai ser exercida, bem como a 
entidade patronal do antigo agente 
ou dirigente, sendo necessária a 
emissão de nova autorização em caso 
de mudança posterior de atividade 
no período de 3 anos. 

8 – Caso não seja concedida 
autorização para a mudança de 
atividade privada no decurso do 
período de 3 anos, é aplicável o 
disposto no n.º 2, pelo período 
remanescente de impedimento.  

 
 

 
Artigo 60.º 

Pessoal dirigente e de chefia 
 

1—Os lugares de director do SIED e do 
SIS são providos por despacho do 
Primeiro-Ministro, ouvido o 
Secretário-Geral, devendo a escolha 
recair em indivíduos de reconhecida 

  
Artigo 60.º 

Pessoal dirigente e de chefia 
 
1 – Os lugares de diretor do SIED e de 

diretor do SIS são providos por 
despacho do Primeiro-Ministro, ouvido 
o Secretário-Geral do SIRP, e na 
sequência da audição prevista na Lei-
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idoneidade cívica, elevada 
competência profissional, habilitados 
com licenciatura e que possuam 
experiência válida para o exercício 
das funções. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2—Os lugares de director-adjunto do 

SIED e do SIS são providos por 
despacho do Secretário-Geral, sob 
proposta do director, devendo a 
escolha recair em indivíduos de 
reconhecida idoneidade cívica, 
elevada competência profissional, 
habilitados com licenciatura e que 
possuam experiência válida para o 
exercício das funções. 

3—O demais pessoal dirigente do SIED e 
do SIS é provido por despacho do 
Secretário-Geral, sob proposta dos 
directores do SIED e do SIS, devendo 
a escolha escolha recair em indivíduos 
da carreira técnica superior de 
informações ou de reconhecida 
idoneidade cívica, elevada 

Quadro do SIRP, devendo a escolha 
recair em indivíduos de reconhecida 
idoneidade e no pleno gozo dos seus 
direitos civis e políticos, de elevada 
competência profissional, habilitados 
com licenciatura, que possuam 
experiência válida para o exercício do 
cargo, cujo perfil dê garantias de 
respeitar, durante o exercício de 
funções e após a cessação destas, os 
deveres decorrentes do cargo, 
nomeadamente os de independência, 
imparcialidade e discrição, e que 
cumpram os requisitos especiais que 
lhes forem aplicáveis e exigidos nos 
termos da Lei-Quadro do SIRP e da 
presente lei. 

2 – (…). 
 
 
 
 
 
 
 
 
3- (…). 
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competência profissional, habilitados 
com licenciatura ou que possuam 
experiência válida para o exercício 
das funções. 

4—O pessoal dirigente das estruturas 
comuns é provido por despacho do 
Secretário-Geral, devendo a escolha 
recair em indivíduos da carreira 
técnica superior de apoio à actividade 
de informações ou de reconhecida 
idoneidade cívica, elevada 
competência profissional, habilitados 
com licenciatura ou que possuam 
experiência válida para o exercício 
das funções. 

5—Os lugares de director, director-
adjunto e demais pessoal dirigente do 
SIED, do SIS e das estruturas comuns 
são providos em regime de comissão 
de serviço com a duração de três 
anos, que se consideram 
automaticamente renovadas se, até 
30 dias antes do seu termo, a 
entidade com competência para a 
exoneração ou o interessado não 
tiverem manifestado expressamente 
a intenção de as fazer cessar, sem que 
haja lugar ao pagamento de qualquer 
indemnização. 

6—Sem prejuízo do disposto no número 
anterior, as comissões de serviço 
podem ser dadas por findas a todo o 
tempo, por conveniência de serviço, 
sem aviso prévio e sem que haja lugar 

 
 
 
 
4- (…). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 – (…). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 – (…). 
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a qualquer indemnização. 
7—Após três anos de exercício 

continuado de funções em 
determinado departamento ou área, 
os directores de departamento e de 
área do SIED e do SIS e os directores 
de departamento e de área das 
estruturas comuns podem, em 
obediência a um regime de 
rotatividade, ser nomeados por 
despacho do Secretário- -Geral para 
outras funções em departamento ou 
área diversos. 

8—Os funcionários e agentes do SIED, do 
SIS e das estruturas comuns 
nomeados dirigentes de qualquer dos 
serviços ou estruturas comuns 
mantêm direito ao lugar no serviço de 
origem, salvaguardando-se igual 
mente os direitos de promoção e 
progressão. 

 
7 – (…). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 – (…). 
 
 
 

 
Artigo 62.º 

Requisitos especiais 
 

1—São requisitos especiais de selecção 
em qualquer lugar do quadro privativo 
do SIED, do SIS ou das estruturas 
comuns: 

a) Ter nacionalidade portuguesa;  
b) Ter idade não inferior a 21 anos 

nem superior a 40 anos; 
c) Não estar abrangido pelas 

  
Artigo 62.º 

Requisitos especiais 
 
1– (…). 
 
 
 

a)  (…); 
b) (…); 

 
c) (…); 
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incapacidades previstas na Lei 
Quadro do SIRP; 

d) Possuir as habilitações literárias 
referidas no artigo anterior; 

e) Sujeitar-se voluntária e 
expressamente às condições de 
recrutamento, selecção e 
formação que forem fixadas por 
despacho do Secretário-Geral; 

f) Submeter-se voluntária e 
expressamente aos deveres 
impostos pela Lei Quadro do 
SIRP e demais legislação 
aplicável; 

g) Apresentar declaração do 
património e dos rendimentos, 
nos termos previstos na lei para 
o controlo público da riqueza 
dos titulares de cargos políticos. 

 
 
 
 
 

2—O requisito especial de provimento 
previsto na alínea b) do número 
anterior não se aplica ao 
recrutamento para os lugares de 
pessoal dirigente. 

3—As declarações a que se refere a 
alínea g) do n.º 1 são apresentadas 
antes do início de funções e depois do 
mesmo e fazem parte do processo 
individual de cada funcionário ou 

 
 

d) …); 
 

e) (…); 
 

 
 
 

f) (…); 
 
 
 
 

g) (…); 
 
 
 

 
h) Apresentar junto do Secretário-

Geral um registo de interesses 
completo, e mantê-lo 
atualizado, nos termos previstos 
na Lei-Quadro do SIRP. 

2 - (…). 
 
 
 
 
3 – (…). 
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agente, que fica sujeito ao regime de 
confidencialidade. 

 
 
4 – O registo previsto na alínea h) do n.º 

1, é apresentado junto do Secretário-
Geral, antes do início de funções, 
desde logo no processo de 
recrutamento ou nomeação, e depois 
das mesmas, ficando sujeito ao 
regime estabelecido na Lei-Quadro. 

 
 
 

Artigo 67.º 
Penas especiais 

 
 

1—São penas especiais aplicáveis aos 
funcionários e agentes do SIED, do SIS 
e das estruturas comuns: 

a) A cessação da comissão de 
serviço; 
b) A rescisão do contrato. 
 
 
 

2—A pena de cessação da comissão de 
serviço é aplicável a todos os 
funcionários ou agentes já vinculados 
à Administração Pública: 

 
 
 

a) Como pena acessória, por 

  
 
 

Artigo 67.º 
Penas especiais 

 
 
1– (…). 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 - A pena de cessação da comissão de 

serviço ou a perda do vínculo 
estabelecido nos termos do n.º 1 
do artigo 50.º é aplicável a todos 
os funcionários ou agentes já 
vinculados à Administração 
Pública:  
a) (…);  

 

Alterações PSD e CDS/PP 
 

“Artigo 67.º 
Penas especiais 

 
 
1– (…) 
 

a) (…);  
 

b) (…); 
 

c) A perda do direito ao vínculo 
estabelecido nos termos do 
n.º 1 do artigo 50.º. 

2 - A pena de cessação da comissão de 
serviço ou a perda do vínculo 
estabelecido nos termos do n.º 1 
do artigo 50.º é aplicável a todos os 
funcionários ou agentes já 
vinculados à Administração Pública:  

 
a) (…);  
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qualquer infracção disciplinar 
punível com pena igual ou 
superior à de multa; 

b) Como pena principal aos 
dirigentes, nos termos da lei geral. 

3—A pena de rescisão do contrato é 
aplicável aos funcionários ou agentes 
que se encontrem providos por 
contrato, por qualquer infracção 
disciplinar a que corresponda a pena 
igual ou superior à de inactividade. 

 
 
 

b) (…). 
 
3 - A pena de rescisão do contrato ou 

a perda do vínculo estabelecido 
nos termos do n.º 1 do artigo 50.º 
é aplicável aos funcionários ou 
agentes que se encontrem 
providos por contrato, por 
qualquer infração disciplinar a que 
corresponda a pena igual ou 
superior à de inatividade.» 

 
 
 

 
 
 

b) (…). 
c)  

3 - A pena de rescisão do contrato ou 
a perda do vínculo estabelecido nos 
termos do n.º 1 do artigo 50.º é 
aplicável aos funcionários ou agentes 
que se encontrem providos por 
contrato, por qualquer infração 
disciplinar a que corresponda a pena 
igual ou superior à de inatividade. 

 
 
4 - A perda do direito ao vínculo 

estabelecido nos termos do n.º 1 
do artigo 50.º é aplicável a 
qualquer infração disciplinar.” 

 

  
Artigo 3.º  

Disposição transitória 
 

Os agentes e dirigentes dos SIED, do SIS e 
das estruturas comuns em funções no 
momento da entrada em vigor da 
presente lei dispõem de um prazo de 60 
dias para proceder ao registo de 
interesses previsto no artigo 46.º-A da Lei 
n.º 9/2007, de 19 de Fevereiro. 
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Artigo 2.º 
Republicação 

 
É republicada em anexo à presente lei, da 
qual faz parte integrante, a Lei 
n.º 9/2007, de 19 de fevereiro, com a 
redação atual. 
 
 

  
Artigo 4.º  

Entrada em vigor 
 

A presente lei entra em vigor no primeiro 
dia do segundo mês seguinte ao da sua 
publicação. 
 
 

 
Artigo 3.º 

Entrada em vigor 
 

A presente lei entra em vigor no prazo de 
30 dias a contar da data da sua 
publicação. 
 
 
 

 
Artigo 3.º 

Entrada em vigor 
 

A presente lei entra em vigor no dia 
seguinte à sua publicação. 

 


