
Orientação Técnica n.º 01/DGAP/2005 

Publicação das novas leis orgânicas dos Ministérios. Implicações a 

nível das comissões de serviço do pessoal dirigente. 

Em face da publicação da orgânica do XVI Governo Constitucional e da sequente 
aprovação das leis orgânicas dos diferentes departamentos governamentais, têm 
sido suscitadas algumas dúvidas relativamente à manutenção das comissões de 
serviço do pessoal dirigente que, à data, se encontre provido nos cargos de 
direcção superior dos respectivos serviços e organismos. 

Assim, com vista à uniformização do entendimento sobre a matéria, e obtida a 
concordância de Sua Excelência a Secretária de Estado da Administração Pública 
por despacho de 11.01.2005, esclarece-se o seguinte: 

 
1. Em conformidade com o disposto nas leis de enquadramento que definem os 
princípios ordenadores da organização, estrutura e funcionamento dos serviços e 
organismos da Administração Pública, nomeadamente a Lei nº 4/2004, de 15 de 
Janeiro, a lei orgânica de cada Ministério deve definir as respectivas atribuições, 
bem como a macro estrutura necessária ao seu funcionamento e à cabal 
prossecução das suas atribuições.  

 
2. A concretização dos princípios organizativos assim estabelecidos no plano da 
macro estrutura, efectiva-se através dos diplomas próprios que, nos termos e em 
observância daquelas leis orgânicas, aprovam as disposições de natureza 
estatutária, organizativa e estrutural dos serviços e organismos do respectivo 
âmbito.  

É nesta sede que se opera a implementação da nova estrutura e dos 
correspondentes lugares do pessoal dirigente, nomeadamente de direcção superior, 
no respeito pela dotação superiormente fixada. 

 
3. Assim, aquando da aprovação das leis orgânicas dos diferentes Ministérios, cuja 
razão teleológica seja a mera adaptação à orgânica do Governo, e donde não 
resulte a extinção de serviços ou organismos, considera-se, em consonância com a 
metodologia determinada pelas leis-quadro aplicáveis e com o disposto no estatuto 
do pessoal dirigente, que: 

 
3.1. As comissões de serviço do pessoal dirigente, nomeadamente o provido nos 
cargos de direcção superior de 1º e de 2º grau, mantêm-se válidas, cessando 
apenas à data de entrada em vigor do diploma próprio que aprove a orgânica do 
serviço. 

No caso de se prever, na lei orgânica do Ministério, a redução do número de 
lugares correspondentes aos cargos de direcção superior de 2º grau, esta redução 
não implica, de imediato, a cessação das comissões de serviço em curso, 
materializando-se com a entrada em vigor da nova orgânica do serviço.  



3.2. Nas situações em que a lei orgânica do Ministério contenha, no âmbito das 
respectivas disposições finais e transitórias, norma que expressamente determine a 
cessação das referidas comissões de serviço, estas cessam à data da entrada em 
vigor da mesma lei, podendo manter-se os respectivos titulares no exercício do 
cargo, em gestão corrente. 

4. Quando, no mesmo contexto, seja levada a cabo a extinção de serviços, a 
cessação das comissões de serviço do respectivo pessoal dirigente ocorre à data de 
entrada em vigor da lei orgânica do Ministério, salvo se, expressamente, a lei 
estatuir em sentido diferente. 
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