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CAPÍTULO VI 
Recursos humanos 

Artigo 34.º 
Regime geral 

1 — O pessoal do ISP rege-se pelas normas aplicáveis ao contrato individual de trabalho, sem 
prejuízo do disposto no presente Estatuto e no regulamento interno e demais regulamentos do 
ISP. 

2 — O ISP pode ser parte em instrumentos de regulamentação colectiva de trabalho. 

Artigo 35.º 
Estatuto 

1 — As condições de admissão, as remunerações e as regalias do pessoal do ISP são fixadas 
pelo conselho directivo, devendo constar de regulamento interno, elaborado nos termos da lei. 

2 — Salvo no respeitante aos trabalhadores que exerçam cargos de apoio pessoal, definidos 
no respectivo regulamento, o recrutamento do pessoal deve ser precedido de anúncio público e 
de um procedimento de avaliação que garanta o respeito dos princípios da igualdade e da 
imparcialidade. 

3 — Salvo por designação do ISP e para prossecução dos seus fins, os trabalhadores do ISP 
não podem prestar trabalho ou outros serviços, remunerados ou não, a empresas sujeitas à 
sua supervisão, nem exercer actividades de mediação de seguros. 

Artigo 36.º 
Funções de fiscalização 

Os trabalhadores do ISP que desempenhem funções de fiscalização, quando se encontrem no 
exercício das suas funções, gozam das seguintes prerrogativas: 

a)  Podem identificar, para posterior actuação, as entidades que infrinjam os regulamentos 
sujeitos à fiscalização do ISP; 
b)  Podem requerer o auxílio das autoridades administrativas e judiciais, quando o julguem 
necessário ao desempenho das suas funções; 
c)  Têm acesso às instalações das entidades sujeitas à supervisão do ISP. 

Artigo 37.º 
Mobilidade 

1 — Os funcionários do Estado, de institutos públicos e de autarquias locais, bem como os 
empregados, quadros ou administradores de empresas públicas ou privadas, podem 
desempenhar funções no ISP em regime de requisição ou de comissão de serviço, com 
garantia do seu lugar de origem e dos direitos nele adquiridos, considerando-se o período de 
requisição ou comissão como tempo de serviço prestado nos quadros de que provenham. 

2 — Os trabalhadores do ISP podem desempenhar funções no Estado, em institutos públicos 
ou em autarquias locais, bem como em empresas públicas, em regime de requisição, 
destacamento ou de comissão de serviço, nos termos da legislação em vigor. 

3 — Aos funcionários do Estado, institutos públicos ou autarquias locais que desempenhem 
funções no ISP nos termos do n.º 1 continua a aplicar-se o regime disciplinar que lhes é 
próprio, cabendo, todavia, ao conselho directivo exercer o poder disciplinar enquanto 
permanecerem ao serviço do ISP. 

4 — Aos trabalhadores de empresas públicas e de empresas privadas na situação referida no 
n.º 1 sujeitos ao regime do contrato individual de trabalho aplicar-se-á o regime disciplinar que 
vigorar no ISP, cabendo ao respectivo conselho directivo exercer o poder disciplinar 
relativamente a todas as infracções praticadas durante o tempo em que o trabalhador estiver 
ao serviço do ISP. 
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Artigo 38.º 
Segurança social 

1 — Os trabalhadores do ISP encontram-se submetidos ao regime geral de segurança social. 

2 — Os trabalhadores do ISP têm direito a complementos de reforma de valor não inferior aos 
previstos no contrato colectivo de trabalho para a actividade seguradora, os quais serão 
garantidos por um fundo de pensões. 


