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Regime disciplinar 
(Decreto-Lei n.º 24/84, de 16 de Janeiro) 

1. O princípio da legalidade dos efeitos das penas previsto no n.º 1 do 
artigo 13.º do Estatuto Disciplinar dos Funcionários e Agentes da 
Administração Central, Regional e Local aprovado pelo Decreto-Lei n.º 
24/84, de 16 de Janeiro, implica que os efeitos das mesmas serão 
sempre e só os efeitos previstos nos diversos números da citada 
disposição. 

1.1 Assim, o prazo da posse dos funcionários nomeados antes da 
aplicação das penas de suspensão ou inactividade, deve apenas iniciar-
se quando cessa o cumprimento da pena, no caso do primeiro escalão 
da suspensão, ou a impossibilidade de promoção, no caso do segundo 
escalão da suspensão ou da inactividade, sem existir qualquer 
prorrogação, apenas possível na hipótese prevista no § único do artigo 
4.º do Decreto-Lei n.º 34 945, de 27 de Setembro de 1945. 

1.2. Com fundamento no mesmo princípio, o funcionário a quem foi 
aplicada uma pena de suspensão ou de inactividade apenas vê reduzido 
o seu período de férias a dez dias (período residual) mantendo-se o 
subsídio de férias equivalente à remuneração dos dias de férias a que 
teria direito se aquelas penas não lhe tivessem sido aplicadas. 

2. Tendo em conta o disposto no n.º 3 da Circular n.º 290, Série A de 27 
de Dezembro de 1955, da Direcção-Geral da Contabilidade Pública, e 
perante a ausência de referência expressa nesse sentido no n.º 1 do 
artigo 71.º do actual Estatuto Disciplinar, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 
24/84, de 16 de Janeiro, os sábados e os domingos deverão ser 
contados como faltas de comparência ao serviço quando compreendidos 
entre dias úteis, para efeitos de levantamento de auto por falta de 
assiduidade. 

3. Levantado o auto por falta de assiduidade, poderá o dirigente máximo 
afastar o procedimento disciplinar, se o funcionário ou agente fizer 
prova de motivos atendíeis, sem prejuízo para os demais efeitos da 
consideração da ausência ao serviço como injustificada (cfr. n.º 2 do 
referido artigo 71.º). 

 


