
Decreto-Lei n.º 70-A/2000, 
de 5 de maio 

O presente diploma, que contém as normas indispensáveis à execução do Orçamento do 
Estado para 2000, aprovado pela Lei n.º 3-B/2000, de 4 de abril, reforça e desenvolve os 
meios necessários ao rigoroso controlo das despesas públicas do Estado e de todo o setor 
público administrativo, no quadro de uma gestão orçamental eficaz. 

Esse objetivo continua a ser uma condição essencial para que possa efetivar-se a política 
delineada com a aprovação do Orçamento, a qual se traduz essencialmente, no que respeita 
às despesas, na tomada de medidas com vista ao seu maior controlo e contenção, de modo 
a afetar meios financeiros prioritariamente aos investimentos que possam reforçar o 
crescimento económico e a competitividade da economia portuguesa no quadro europeu e 
internacional e desenvolver o pleno emprego e a consecução das políticas sociais que o 
Governo continua a privilegiar. 

Neste contexto, merecem particular relevo as normas que permitem estender a aplicação do 
novo regime de administração financeira do Estado a um maior número de organismos e 
serviços, que regulam a contratação plurianual de despesas, que possibilitam, 
designadamente, o desenvolvimento do sistema informático da administração tributária, da 
tesouraria do Estado e do sistema judicial com vista a uma maior eficiência dos serviços da 
Administração. 

Assim: 

Considerando o disposto no artigo 16.º da Lei n.º 6/91, de 20 de fevereiro, no 
desenvolvimento do regime jurídico estabelecido pela Lei n.º 3-B/2000, de 4 de abril, e nos 
termos da alínea c) do n.º 1 do artigo 198.º da Constituição, o Governo decreta, para valer 
como lei geral da República, o seguinte: 

(…) 

Artigo 42.º 
Alterações estatutárias 

1. O n.º 2 do artigo 24.º do Decreto-Lei n.º 50/98, de 11 de março, passa a ter a seguinte 
redação: 

«2 - Para efeitos do disposto no número anterior, aquele pessoal tem direito, 
dentro do período laboral, a um crédito de cinquenta horas por ano civil para a 
sua autoformação, sem prejuízo de, no caso de ações formativas com relevância 
direta nas respetivas áreas funcionais, a apreciar pelo dirigente máximo do 
serviço, aquele limite coincidir com a carga horária prevista para a 
correspondente ação de formação.» 

2. O artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 100/99, de 31 de março, ratificado com alterações pela Lei 
n.º 117/99, de 11 de agosto, passa a ter a seguinte redação: 



«1. ... 

a) ... 

b) ... 

c) ... 

d) ... 

2. ... 

3. Sem prejuízo do disposto nos números anteriores, o pessoal abrangido pelo 
presente diploma tem ainda direito a mais um dia útil de férias por cada 10 anos 
de serviço efetivamente prestado.  

4. (Atual n.º 3.) 

5. (Atual n.º 4.) 

6. (Atual n.º 5.) 

7. (Atual n.º 6.) 

8. (Atual n.º 7.) 

9. (Atual n.º 8.)» 

3. O n.º 5 do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 100/99, de 31 de março, ratificado com alterações 
pela Lei n.º 117/99, de 11 de agosto, passa a ter a seguinte redação: 

«5. Os acréscimos de duração do período de férias referidos nas alíneas b) a d) 
do n.º 1 e no n.º 3 do artigo 2.º não relevam, em caso algum, para o abono do 
subsídio de férias.» 

4. O n.º 1 do artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 57-B/84, de 20 de fevereiro, passa a ter a seguinte 
redação: 

«1. ... 

a) ... 

b) O cumprimento de, pelo menos, metade da duração diária normal do 
trabalho.» 

(…) 



Artigo 48.º 
Produção de efeitos 

O presente diploma produz efeitos desde 10 de abril de 2000. 


