
Ponto  2.10.7.   Lei n.º 52/2019, de 31 de julho – Regime de Exercício de
Funções por Titulares de Cargos Políticos a Altos Cargos Públicos  

Foi presente à reunião a informação n.º 21/UJ/20, do Gabinete Jurídico, datada de 10/02/2020,
que a seguir se transcreve:
"Assunto: Lei n.º 52/2019, de 31 de julho – Regime de Exercício de Funções por Titulares de
Cargos Políticos a Altos Cargos Públicos
Exmº Senhor Presidente,
Na sequência das instruções oportunamente dirigidas por V. Exª, e no quadro daquela que é
a previsão do n.º 1 do artigo 19º da Lei n.º 52/2019, de 31 de julho, que, em suma, impõe às
entidades públicas, nas quais se incluem os municípios, a aprovação de Códigos de Conduta,
designadamente para tratamento de matérias associadas a ofertas institucionais e de
hospitalidade, remete-se, em anexo, proposta de Código de Conduta, nos termos e para
efeitos do aludido preceito legal, aplicável aos eleitos desta Câmara Municipal, que teve por
base o projeto-tipo de Código de Conduta dado a conhecer, a título de contributo, pela
Associação Nacional dos Municípios Portugueses através de comunicação sob a referência
Circ. 70/2019 – PB, de 18 de dezembro de 2019.
Mais se afigura oportuno às ora signatárias remeter nova versão do Código de Ética e de
Conduta (versão 03), cuja versão 02 foi alvo de aprovação por parte do órgão Câmara
Municipal em 04 de janeiro de 2019, em razão de, por via do referido Código de Conduta
aplicável aos eleitos, se ter efetuado uma extensão do regime aos demais agentes ao serviço
deste Município, a par da circunstância da nova Recomendação do Conselho de Prevenção
da Corrupção, emitida a 08 de janeiro de 2020, sobre gestão de conflitos de interesses no
setor público, prever o estabelecimento das situações de obrigatoriedade de declarar o
recebimento de ofertas no exercício de funções.
Em face do que antecede, sugere-se a V. Exª que, caso assim o entenda, proponha ao órgão
Câmara Municipal que, em alinhamento com o segmento inicial da alínea i) e segmento final
da alínea k) do n.º 1 do artigo 33º do Regime Jurídico das Autarquias Locais, constante no
Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, delibere no sentido de:

a). Aprovar a proposta de Código de Conduta anexa, aplicável aos eleitos desta Câmara
Municipal, bem como determinar a respetiva publicação no Diário da República, e no
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sítio da internet deste Município, nos termos e para os efeitos do estatuído no n.º 1 do
artigo 19º da Lei n.º 52/2019, de 31 de julho, e
b). Aprovar a versão 03 do Código de Ética e de Conduta, aplicável aos demais agentes
ao serviço desta autarquia, bem como determinar a respetiva divulgação interna,
através de publicação na intranet, e divulgação externa no respetivo portal municipal.

À consideração superior,"
A proposta de Código de Conduta anexa à informação dá-se por totalmente reproduzida e fica
arquivada nos serviços respetivos.
A Câmara deliberou, por unanimidade:

Primeiro: Aprovar a proposta de Código de Conduta anexa, aplicável aos eleitos
desta Câmara Municipal, bem como determinar a respetiva publicação no Diário da
República, e no sítio da internet deste Município, nos termos e para os efeitos do
estatuído no n.º 1 do artigo 19º da Lei n.º 52/2019, de 31 de julho;
Segundo: Aprovar a versão 03 do Código de Ética e de Conduta, aplicável aos
demais agentes ao serviço desta autarquia, bem como determinar a respetiva
divulgação interna, através de publicação na intranet, e divulgação externa no
respetivo portal municipal.
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