Lei nº 17/90
de 20 de Outubro
Adequar a administração pública à evolução da sociedade é um desafio que o governo
deve enfrentar no seu programa como missão prioritária.
Tal desiderato exige uma reforma gradativa e selectiva da aministração que deverá
traduzir a melhoria do serviço a prestar.
É pois, com o objectivo de criar condições à administração para recrutar, manter e
desenvolver os recursos humanos necessários a consecução das funções que deverão ser
aprovados os príncipios gerais de constituição da relação de emprego, promoção,
remuneração, segurança social e gestão da função pública, etc.
Visa-se assim, não só corrigir os manifestos desajustamentos e desiquilíbrios que a
administração pública hoje conhece, como ainda adequá-la ano novo quadro de
exigências de conhecimentos requeridos aos serviços públicos.
Tais princípios serão posteriormente desenvolvidos e completados por legislação
regulamentar que conferirão suporte material e exequivel aos princípios consagrados na
presente lei.
Nestes termos, ao abrigo da alínea b) do artigo 38º da Lei Constitucional e no uso da
faculdade que me é conferida pela alínea i) do artigo 53º da mesma Lei, a Assembleia
do Povo e eu assino e faço publicar a seguinte lei: sobre os princípios a observar pela
Administração Pública.
Capítulo I
Artigo 1º
(Princípios fundamentais)
1. A administração pública visa a prossecução do interesse público, no respeito
pelos direitos e interesse legalmente protegidos dos cidadãos.
2. Os órgãos e agentes administrativos estão subordinados à lei e devem actuar
com justiça e imparcialidade no exercício das funções.
Capitulo II
Constituição da relação jurídica de emprego
SECÇÃO I
Modalidades
Artigo 3º
(Constituição)

A relação jurídica de emprego na Administração Pública consitui-se
Por nomeação e contrato.
SECÇÃO II
Nomeação
SUBSECÇÃO II
Artigo 4º
(Noção e efeitos)
A nomeação é um acto unilateral da Administração pelo qual se preenche um lugar do
quadro e visa assegurar de modo profissionalizado, o exercício de funções próprias do
serviço público com carácter de permanência.
Artigo 5º
(Requesição de nomeação)
1. São requesitos gerais para o provimento de funções na Administração Pública:
a) Cidadania angolana;
b) Idade não inferior a 18 anos nem supeior a 35 anos;
c) Habilitações mínimas a correspondentes a escolaridade obrigatória ou
habilitação especialmente exigida para o cargo a desempenhar;
d) Idoneidade civíl;
e) Situação militar regularizada;
f) Aptidão física;
g) Ter efectuado concurso nos termos da lei.
2. Os documentos comprovativos dos requesitos referidos no número anterior são:
a) Certidão de nascimento;
b) Atestado médico;
c) Certificado de registo criminal;
d) Documentação de habilitações literárias;
e) Declaração sobre compromisso de honra;
f) Documento militar.
Artigo 6º
(Modalidades de nomeação)
O provimento por nomeação reveste as modalidades de nomeação por tempo
indeterminado e de nomeação em comissão de serviço.

Artigo 7º
(Nomeação por tempo indeterminado)
1. A nomeação para lugar de ingresso tem carácter provisório e probatório durante
os doze primeiros meses de exercício efectivo e inineterupto de funções e
converti-se em definitiva, independentemente de quaisquer formalidades, se o
funcionário demostrar aptidão.
2. Exceptuando-se do disposto no nº 1.
a) A nomeação de funcionários já nomeado definitivamente em lugar de outra
carreira;
b) A nomeação após frequência de estágio de duração igual ou superior a um
ano.
Artigo 8º
(Nomeação em comissão de serviço)
1. Comissão de serviço é uma função desempenhada por tempo determinado,
por funcionários dos quadros ou por pessoas a eles estranhas.
2. A comissão de serviço implica o provimento e posse num lugar do quadro.
3. O fucionário conserva a sua categoria no quadro de origem e é pago pelo
organismo onde exerce as funções podendo o seu ligar ser provido
interinamente.
4. Expecionalmente, quando se trata de elementos estranhos à Administração
Pública, a comissão pode ter por base o contrato, caso o tempo de contrato se
prolongue por período superior a 5 anos e pode o contrato ser titular de
categoria que ocupa.
5. Os diplomas orgânicos dos serviços dos serviços estabelecerão
expressamente as funções a prover em regime de comissão de serviço.
6. A nomeação em comissão de serviço é aplicável:
a) A nomeação para cargos de direcção e chefia:

