
219

Resolução nº 6/2006, de 9 de Janeiro

CRIA O CENTRO NACIONAL DE PENSÕES SOCIAIS

Resolução nº 6/2006
de 9 de Janeiro

Considerando a necessidade de criar um serviço que assegure de modo especializado e 
autónomo a gestão integrada efi ciente das pensões de regime não contributivo reconhecidas 
ou atribuídas e integralmente fi nanciadas pelo Estado, tendo em vista garantir que, com 
celeridade e segurança, sejam efectivamente percebidas por todos os que, nos termos da lei, 
delas necessitem e a elas tenham direito, e só esses;

Atenta a natureza especial do objecto do serviço a criar, o facto de, por natureza, não 
gerar receitas correntes próprias e a circunstância de as pensões a gerir serem integralmente 
fi nanciadas pelo Estado; 

Sob proposta do Ministro das Finanças e Planeamento e do Ministro do Trabalho e da 
Solidariedade;

Assim, 

Ao abrigo do n.º 5 do artigo 6º da Lei n.º 96/V/99, de 22 de Março, e,

No uso da faculdade conferida pelo n.º 2 do artigo 260º da Constituição, o Governo 
aprova a seguinte Resolução:

Artigo 1º
Criação

É criado o Centro Nacional de Pensões Sociais (CNPS).

Artigo 2º
Natureza, sede e normas de regulação

O CNPS é um estabelecimento público do Estado, com sede na Praia, que se rege pelo 
disposto na Lei nº 96/V/99, de 22 de Março, pelos respectivos estatutos e, subsidiariamente, 
pela demais legislação aplicável aos institutos públicos. 

Artigo 3º
Personalidade jurídica

O CNPS goza de personalidade jurídica pública e de autonomia administrativa, 
fi nanceira e patrimonial, nos termos da referida Lei nº 96/V/99, de 22 de Março.

Artigo 4º
Fim

O CNPS tem por objecto a gestão integrada autónoma do sistema de pensões de regime 
não contributivo reconhecidas ou atribuídas e fi nanciadas integralmente pelo Estado e da 
respectiva Base de Dados.
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Artigo 5º
Orgânica, competência e regime
de funcionamento e actividade

A orgânica, a competência e o regime de funcionamento e actividade do CNPS são 
estabelecidos nos estatutos, de conformidade com o disposto na Lei nº 96/V/99, de 22 de 
Março.

Artigo 6º
Superintendência

A superintendência do Governo sobre o CNPS, nos termos da Lei nº 96/V/99, de 22 
de Março, incumbe ao ministro responsável pela área da segurança social, salvo disposição 
legal expressa em contrário.

Artigo 7º
Regime fi nanceiro

1. As despesas de funcionamento e de investimento do CNPS, em conformidade 
com o respectivo orçamento privativo, são suportadas por transferências do Orçamento de 
Estado, e por receitas próprias que existirem.

2. O pagamento das pensões é suportado por recursos inscritos no Orçamento 
de Estado, em função de projecções de longo prazo com base em estudos actuariais, e 
transferidos trimestralmente para o CNPS.

Artigo 8º
Estudos Actuariais 

Sem prejuízo de outras vias de fi scalização legalmente estabelecidas, a gestão 
administrativa e fi nanceira do CNPS é objecto de estudos actuariais periódicos 
providenciados pelo próprio CNPS.

Artigo 9º
Entrada em vigor

A presente Resolução entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação.

Vista e aprovada em Conselho de Ministros.

José Maria Pereira Neves

Publique-se.

O Primeiro-Ministro, José Maria Pereira Neves.


