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C6digo de Conduta
da

Unido das Freguesias de S5o Miguel, Santa Euf6mia e Rabagal
Penela
Considerando o disposto no artigo L9.e da Lei n.e 5212019, de 3L de julho, que aprovou o regime

do exercicio de fung6es por titulares de cargos politicos e altos cargos p0blicos, o

6195o

executivo aprovou em 28 de fevereiro de 2020 o C6digo de Conduta da Uni5o das Freguesias de
S5o Miguel, Santa Euf6mia e RabaEal - Penela, tal como a seguir se publica,
Penela, 28 de fevereiro de 2020.

A presidente da Junta da UniSo das Freguesias de 56o Miguel, Santa Euf6mia e Rabagal

Maria Marm6
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C6digo de Conduta da Uni5o das Freguesias de S5o Miguel, Santa Euf6mia e Rabagal - Penela

IntrodugSo

A Lei n.s 52120t9, de 31 de julho, aprovou o regime do exercicio de fung6es por titulares de
cargos politicos e altos cargos priblicos. Nos termos do estabelecido no seu artigo 19.e, as
entidades priblicas abrangidas pelo diploma devem aprovar codigos de conduta a publicar no
Didrio da Repriblica e nos respetivos sitios na internet, para desenvolvimento, entre outras, das
mat6rias relativas a ofertas institucionais e hospitalidade.
Com o presente C6digo de Conduta pretende-se assegurar a criagSo de um instrumento de
autorregulagSo e de compromisso de orientagSo, estabelecendo-se os principios e crit6rios
orientadores que nesta mat6ria devem presidir ao exercicio de fung6es p0blicas.
O Presente C6digo de Conduta foi aprovado por deliberagSo da Junta de Freguesia da UniSo das
Freguesias de S5o Miguel, Santa Euf6mia e Rabagal - Penela, tomada em reuniSo ordindria de
28 de fevereiro de 2020.
1e

Artigo

Lei habilitante

O presente C6digo de Conduta foi elaborado ao abrigo do disposto no artigo

241,.s da
ConstituigSo da Rep0blica Portuguesa, na alinea h) do n.e 1 do artigo 16.s do Anexo I da Lei n.s
7512013, de 12 de setembro e na al[nea c)do n.e 2 do artigo 19.e da Lei n.e 52/2019, de 31 de

julho.

2e Artigo

Objeto

O

presente C6digo de Conduta estabelece um conjunto

de principios e normas

de

autorregulagSo e de orientaq5o, que devem ser observados pelos que exercem fung6es na UniSo
das Freguesias de S5o Miguel, Santa Eufemia e Rabaqal - Penela, no seu relacionamento com
te rce i ro s.

3e Artigo

Ambito

1-

O Codigo de Conduta aplica-se ao Presidente e aos demais vogais da Junta de Freguesia.

2 - O C6digo de Conduta aplica-se ainda, nos termos neles referidos, aos sujeitos mencionados

no 12e artigo.
3 - O presente C6digo de Conduta n5o prejudica a aplicagSo de outras disposig6es legais ou
regulamentares ou de normas especificas que lhes sejam dirigidas.
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Principios

1-

No exercicio das suas funE6es, os eleitos locais observam os seguintes princlpios gerais de
conduta:
a) ProssecuESo do interesse pUblico e boa administraESo;
b)Transpa16ncia;
c) lmparcialldade;
d) Probidade;
e) Integridade e honestidade;

f) Urbanidade;
g) Respeito interinstitucional;

h) Garantia de

confidencialidade quanto aos assuntos reservados dos quais tomem
conhecimento no exercicio das suas funE6es.
2 - Os eleitos locais agem e decidem exclusivamente em fungSo da defesa do interesse pirblico,

n5o podendo usufruir de quaisquer vantagens financeiras ou patrimoniais, diretas ou indiretas,
para si ou para terceiros, ou de qualquer outra gratificagSo indevida em virtude do cargo que
ocupem.
5e
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Deveres
No exercicio das suas fung6es, os eleitos locais devem;

a) Abster-se de qualquer agSo ou omissSo, exercida diretamente ou atraves de interposta
pessoa, que possa objetivamente ser interpretada como visando beneficiar indevidamente uma
terceira pessoa, singular ou coletiva;
b) Rejeitar ofertas ou qualquer uma das vantagens identificadas nos 6e e 8e artigos, como
contrapartida do exercicio de uma ag5o, omissSo, voto ou gozo de influ6ncia sobre a tomada de
qualquer decis6o pilblica;
c) Abster-se de usar ou de permitir que terceiros utilizem, fora de pa16metros de razoabilidade
e de adequaqSo social, bens ou recursos p(blicos que lhe sejam exclusivamente disponibilizados
para o exercicio das suas f unE6es.
6e Artigo

Ofertas

1-

Os eleitos locais abst6m-se de aceitar a oferta, a qualquer

titulo, de pessoas singulares ou

coletivas privadas, nacionais ou estrangeiras, e de pessoas coletivas piiblicas estrangeiras, de
bens materiais ou de serviEos que possam condicionar a imparcialidade e a integridade do
exercicio das suas funq6es.
2 - Entende-se que exista um condicionamento da imparcialidade e da integridade do exercicio
de funE6es quando haja aceitagSo de bens de valor estimado igual ou superior a 150€ (cento e

cinquenta euro).

3 - O valor das ofertas 6 contabilizado no cOmputo de todas as ofertas de uma
singular ou coletiva, no decurso de um ano civil.
4 - Todas as ofertas abrangidas pelo n.e 2 que constituam ou possam ser interpretada
recusa, como uma quebra de respeito interinstitucional, devem ser aceites em
Freguesia, sem prejuizo do dever de apresentagSo e registo previsto no 7s artigo.

TeArtigo
Registo e destino de ofertas

1 - As ofertas de bens materiais ou de servigos de valor estimado superior a 150€ (cento e
cinquenta euro), recebidas no 6mbito do exercicio de cargo ou fungSo, devem ser entregues aos
servigos administrativos, no prazo mdximo de 1-5 dias 0teis, ou logo que se mostre possivel tal
entrega, para efeitos de registo das ofertas e apreciagSo do seu destino final.
2 - Quando sejam recebidas de uma mesma entidade, no decurso do mesmo ano, v6rias ofertas

de bens materiais que perfagam o valor estimado referido no n0mero anterior, deve tal facto
ser comunicado aos servigos administrativos para efeitos de registo das ofertas, devendo todas

as ofertas que forem recebidas, ap6s perfazer aquele valor, ser entregues aos servigos
administrativo, no prazo fixado no n0mero anterior,
3 - Para apreciagSo do destino final das ofertas que nos termos do presente artigo devam ser
entregues e registadas, 6 criada uma ComissSo constituida por tr6s membros, designados para
o efeito pela Presidente da Junta de Freguesia, que determina se as ofertas, em fungEo do seu
valor de uso, da sua natureza perecivel ou meramente simb6lica podem ser devolvidas ao titular
do cargo ou fung6o ou, pela sua relev6ncia, devem ter um dos destinos previstos no n0mero
seguinte.

4 - As ofertas que n6o podem ser

devolvidas ao

titular do cargo ou fungEo devem

ser

preferencia lmente remetidas:

a)Ao servieo competente para inventariagSo, caso o seu significado patrimonial, cultural ou para
a hist6ria o justifique;

p[blica ou a instituig6es que prossigam fins n5o lucrativos de cardcter social,
educativo e cultural, nos demais casos.
b) A outra entidade

i Uni6o das Freguesias de S5o Miguel, Santa Euf6mia e Rabagal - Penela,
registadas
e entregues aos servigos administrativos, nos termos do n.e 2 do presente
s5o sempre
artigo, independentemente do seu valor e do destino final que lhes for atribufdo pela Comissio
constituida para o efeito,
5 - As ofertas dirigidas

6 - Compete aos servigos administrativos da Freguesia assegurar um registo de acesso prjblico
das ofertas nos termos do presente artigo.
8e
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Convites ou beneficios similares
L - Os eleitos locais abst6m-se de aceitar convites de pessoas singulares e coletivas privadas,
nacionais ou estrangeiras, e de pessoas coletivas p0blicas estrangeiras, para assist6ncia a
eventos sociais, institucionais, desportivos ou culturais de acesso oneroso ou com custos de
deslocagSo ou estadia associados, ou outros benef[cios similares, que possam condicionar a

imparcialidade e a integridade do exerc[cio das suas funEdes.
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2 - Para efeitos do disposto no nUmero anterior, entende-se que existe condicionam
imparcialidade e da integridade do exercfcio das fungdes quando haja aceitag5o de convites ou
outros beneffcios similares com valor estimado superior a 150€ (cento e cinquenta euro).

3 - Apenas podem ser aceites convites at6 ao valor mdximo, estimado, de 150€ (cento

e

cinquenta euro), nos termos dos nf meros anteriores, desde que:
a) Sejam compativeis com a natureza institucional ou com a relev6ncia de representagSo pr6pria

do cargo, ou
b) Configurem uma conduta socialmente adequada e conforme aos usos e costumes.

4-

Excetuam-se do disposto nos n(meros anteriores convites para eventos oficiais
entidades priblicas nacionais ou estrangeiras, em representaESo da Freguesia.
9e
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Conflitos de lnteresses
Considera-se que existe conflito de interesses quando os eleitos locais se encontrem numa
situagSo em virtude da qual se possa, com razoabilidade, duvidar seriamente da imparcialidade
da sua conduta, ou decisSo, nos termos dos artigos 69.s e 73,s do C6digo do Procedimento

Administrativo.
10e Artigo

Suprimento de conflitos de interesses
Os eleitos locais que se encontrem perante um conflito de interesses, atual ou potencial, deve

tomar imediatamente as medidas necessdrias para evitar, sanar ou fazer cessar o conflito em
causa, em conformidade com as disposigSes da Lei.

1te Artigo
Registo de lnteresses

1-O

registo de interesses compreende todas as atividades suscet[veis de gerarem
incompatibilidades ou impedimentos e, bem assim, quaisquer atos que possam proporcionar
proveitos financeiros ou conflitos de interesses.
2 - A Junta de Freguesia assegura a publicidade dos elementos relativos ao registo de interesses,

nos termos do n.e 3 do artigo 15.s e do artigo 17.e da Lei n.e 52/201,9, de 31de julho.
3 - O registo de interesses 6 acessivel atrav6s da internet'e dele deve constar:

a) Os elementos objeto de publicidade e constantes da declaragSo (nica entregue junto da
entidade responsdvel pela andlise e fiscalizag5o das declarag6es apresentadas pelos titulares
dos 6rg5os e dirigentes dos seus serviEos vinculados a essa obrigagSo;

b) DeclaragSo de atividades suscetiveis de gerarem incompatibilidades ou impedimentos e
quaisquer atos que possam proporcionar proveitos financeiros ou conflitos de interesses dos
titulares dos 6rg5os da Freguesia.
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ExtensSo de regime
O presente C6digo de Conduta aplica-se ainda, com as necess6rias adaptag6es aos

trabalhadores da UniSo das Freguesias de S5o Miguel, Santa Euf6mia e RabaEal - penela.
13e Artigo

Publicidade
O presente C6digo de Conduta e publicado no Didrio da RepIblica e no sitio da internet da
F reguesia.
14s Artigo

Entrada em vigor
O presente C6digo de Conduta entra em vigor no dia seguinte d sua publicagSo no Didrio da
Re p0 blica.

