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PREÂMBULO  

  

Os princípios da legalidade, da prossecução do interesse público, da proteção dos direitos 

e interesses dos cidadãos, da justiça e da imparcialidade, constituem a matriz na atuação 

da Administração Pública.  

Ao Município cabe a responsabilidade de assegurar a observância e o cumprimento de tais 

princípios, de forma a incentivar a criação de um clima de confiança entre a Administração 

Pública e todas as partes interessadas e, a final, a salvaguarda da integridade, valores éticos 

e garantia dos direitos dos cidadãos.  

A ética de uma instituição é, essencialmente, reflexo da conduta dos seus Trabalhadores 

que devem seguir um conjunto de princípios e normas, consubstanciando um padrão de 

comportamento irrepreensível.   

Cada Trabalhador deve orientar as suas ações tendo presente os princípios expressos no 

presente Código de Conduta, fazendo refletir os mesmos nas suas atitudes e 

comportamento.  

As especificidades das funções desempenhadas e o respeito de princípios e deveres 

basilares à defesa do interesse público impõem a criação de um conjunto normativo que 

sistematize, de uma forma clara e objetiva, as linhas de orientação em matéria 

administrativa, de ética profissional e dos padrões de comportamento reconhecidos e 

adotados por todos os Trabalhadores do Município, independentemente do seu vínculo 

laboral.  

O presente Código visa ser um instrumento de defesa de valores éticos e deontológicos, 

promovendo o prestígio dos trabalhadores através de um desempenho responsável, 

aumentando níveis de confiança dos munícipes. 
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Assim, e considerando:  

• A Resolução n.º 51/59, da Assembleia Geral das Nações Unidas, de 12 de dezembro 

de 1996, que contém em anexo, o Código Internacional de conduta dos agentes da 

função pública;  

• A Recomendação de 23 de abril de 1998, do Conselho da OCDE, sobre a melhoria da 

conduta ética no serviço público;  

• O Decreto-Lei n.º 135/99, de 22 de abril, com as subsequentes revisões/alterações, 

que estabelece medidas de modernização administrativa;  

• A Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia (2010/C83/02), a qual 

consagra o direito a uma boa administração (art.º 41º);  

• A Carta Ética da Administração Pública (Resolução do Conselho de Ministros n.º 

47/97, de 27 de fevereiro);  

• O Código Europeu de Boa Conduta Administrativa, apresentada pelo Provedor de 

Justiça Europeu de 2013 

• O Código do Procedimento Administrativo (Decreto Lei n.º 4/2015, de 07 de janeiro);  

• O Regime de acesso aos documentos Administrativos (Lei n.º 46/2007, de 24 de 

agosto, com as subsequentes alterações);  

• O Regime da Responsabilidade Civil Extracontratual do Estado (Lei n.º 67/2007, de 

31 de dezembro, com as subsequentes alterações);  

• Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas (Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, com as 

subsequentes alterações);  

• As Recomendações do Conselho de Prevenção da Corrupção; 

• O Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas, aprovado pelo 

Município de Vila Nova de Gaia; 

• Regulamento Geral de Proteção de Dados (Regulamento (UE) 2016/679do 

Parlamento Europeu, de 27 de abril de 2016, relativo à proteção das pessoas 

singulares no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais e à livre circulação 

desses dados). 
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• Assegura a execução, na ordem jurídica nacional, do Regulamento (UE) 2016/679 do 

Parlamento e do Conselho, de 27 de abril de 2016, relativo à proteção das pessoas 

singulares no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais e à livre circulação 

desses dados (Lei n.º 58/2019, de 08 de agosto) 

É aprovado o Código de Conduta do Município de Vila Nova de Gaia. 
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Capítulo I 

Disposições Gerais 

 

Artigo 1º – Objeto  

1. O Código de Conduta, doravante designado abreviadamente por Código, estabelece um 

conjunto de princípios e regras em matéria de ética e de prática profissional, a observar 

pelos trabalhadores do Município de Vila Nova de Gaia (MVNG), no exercício das suas 

funções, nas relações entre si e com terceiros. 

2. O presente Código é complementar da promoção dos valores inerentes à atividade 

profissional, que não impede a aplicação simultânea de regras disciplinares e de conduta 

específicas de grupos profissionais, bem como das normas que integram a Lei Geral do 

Trabalho em Funções Públicas, o Código de Procedimento Administrativo, o Código de 

Trabalho, entre outros. 

Artigo 2º – Âmbito de Aplicação  

1. O presente Código de Conduta aplica-se a todos os trabalhadores, independentemente 

da sua função, vínculo contratual ou posição hierárquica, entendendo-se como tal todas as 

pessoas que prestem atividade do MVNG. 

2. Os membros dos órgãos municipais ficam sujeitos às disposições deste Código na parte 

que lhes seja aplicável, em tudo o que não seja contrariado pelo estatuto normativo 

específico a que se encontrem especialmente sujeitos.    
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Capítulo II 

Princípios  

 

Artigo 3.º – Princípios gerais 

No exercício das suas atividades, funções e competências, os trabalhadores do MVNG 

devem pautar-se por princípios de lealdade, rigor, isenção e transparência no contexto do 

cumprimento da sua missão, privilegiando ainda as responsabilidades subjacentes à 

prestação de serviço público e ao reforço de uma imagem de integridade e excelência, 

evitando situações suscetíveis de originar conflitos de interesse. 

No exercício das suas funções os trabalhadores observam os seguintes princípios gerais 

de conduta: 

Legalidade – Os trabalhadores do MVNG devem atuar em conformidade com a 

Constituição, a lei e o direito. Devem, nomeadamente, zelar para que as decisões que 

afetem os direitos ou interesses legalmente protegidos dos cidadãos tenham um 

fundamento legal e que o seu conteúdo esteja de acordo com a lei ou com os fins pela 

mesma prosseguidos. 

Lealdade e Cooperação – Adequado desempenho das tarefas que lhes são atribuídas pelos 

seus superiores hierárquicos, bem como o cumprimento das instruções destes últimos e o 

respeito pelos canais hierárquicos apropriados. Os trabalhadores devem igualmente 

garantir a transparência e a capacidade de diálogo consideradas adequadas no trato diário 

pessoal com superiores hierárquicos e colegas. 

Os trabalhadores devem promover o bom relacionamento interpessoal, de forma a 

assegurar a existência de relações cordiais e propiciadoras de um ambiente de trabalho 

eficaz. 
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Informação – Os trabalhadores devem facultar toda a informação ou conhecimento 

necessários ao desenvolvimento de atividades ou participação em tarefas por parte de 

outros colegas de forma rápida, clara, rigorosa. 

A não revelação a superiores hierárquicos e colegas das informações necessárias que 

possam afetar o andamento dos trabalhos, sobretudo com o intuito de obter vantagens 

pessoais, assim como o fornecimento de informações falsas, inexatas ou exageradas e a 

recusa em colaborar com os colegas, considera-se como comportamento inadequado e 

violador do princípio de lealdade e cooperação. 

Integridade – Os trabalhadores devem agir de acordo com critérios consubstanciados 

numa conduta honesta e diligente, combatendo ativamente todas as formas de 

corrupção, ativa ou passiva. Deve ser prestada uma especial atenção aos favores e às 

cumplicidades que possam induzir a criação de vantagens ilícitas, que constituem formas 

subtis de corrupção, tais como ofertas ou recebimentos de verbas por parte de 

utilizadores, fornecedores ou outras entidades. A sua conduta deve pautar-se sempre pela 

legalidade e respeitar o Plano de Gestão de Riscos, que incluiu os Riscos de Corrupção e 

Infrações Conexas. 

Igualdade de tratamento e não discriminação – Os trabalhadores não devem adotar 

comportamentos discriminatórios, designadamente com base na raça, género, idade, 

capacidade física, orientação sexual, opiniões políticas ou convicções religiosas. 

Prossecução do Interesse Público e Princípio da Boa-fé – Os trabalhadores encontram-se 

ao serviço do MVNG, prosseguindo o interesse público, no respeito dos direitos e 

interesses legalmente protegidos e regem-se por critérios de dignidade e integridade, 

desempenhando as suas funções de modo responsável, competente e diligente.  

Devem agir segundo o princípio da boa-fé, tendo em vista a realização do interesse público 

e a prestação de um serviço público de qualidade. 
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Proporcionalidade – Os trabalhadores devem atuar com ponderação e razoabilidade. 

Quando tomam decisões certificam-se de que as medidas adotadas são adequadas, 

necessárias e proporcionais aos objetivos a realizar, devendo, nomeadamente, evitar 

restrições aos direitos dos cidadãos ou impor-lhes encargos, sempre que não existir um 

equilíbrio razoável entre tais restrições ou encargos e os objetivos que se pretendem 

alcançar. 

Imparcialidade, Independência e Justiça – No exercício das suas funções e competências, 

os trabalhadores do MVNG devem ter sempre presente a missão pública, atuando com 

imparcialidade e ética profissional, abstendo-se de comportamentos tendentes ao 

favorecimento de terceiros em virtude de interesses próprios ou dos referidos terceiros e 

pautando as suas decisões pelos mais elevados padrões de seriedade, integridade e 

transparência. 

Eficiência, Qualidade, Responsabilidade e Diligência Profissional – Os trabalhadores 

devem cumprir sempre com zelo, eficiência e da melhor forma possível as 

responsabilidades e os deveres que lhes incumbam no âmbito do exercício de funções. 

Os trabalhadores devem estar conscientes da importância dos respetivos deveres e 

responsabilidades, ter em conta as expectativas do público relativamente à sua conduta, 

dentro de padrões genérica e socialmente aceites, atuar de forma a manter e reforçar a 

confiança do público e a contribuir para o eficaz funcionamento e a boa imagem do MVNG. 

Os trabalhadores devem atuar no estrito cumprimento dos limites das responsabilidades 

inerentes às funções que exercem, utilizando os meios que tenham sido colocados à sua 

disposição exclusivamente no âmbito e para o efeito do exercício das suas funções.  

Leal e transparente em relação ao Titular dos Dados − As finalidades do tratamento 

deverão estar sempre subordinadas aos fundamentos jurídicos, devendo sempre pautar a 

sua conduta na legalidade, lealdade e transparência.  
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Sigilo – O dever de sigilo consiste na obrigação de guardar segredo profissional 

relativamente a factos e matérias de que tenha conhecimento no exercício das funções e 

que não devam ser publicamente revelados. 

Capítulo III 

Atuação Externa e Interna  

 

Artigo 4º – Relações Externas 

1. No relacionamento com terceiros, os trabalhadores devem prestar, com a celeridade e 

a diligência devidas, a colaboração solicitada, adotando uma atitude urbana e cordial, 

atuando com isenção, equidade e segundo critérios de objetividade. 

2. No cumprimento do disposto no número anterior os trabalhadores do MVNG devem 

observar os deveres de lealdade, confidencialidade, segredo profissional, sigilo e proteção 

de dados pessoais. 

3. Os trabalhadores devem guardar sigilo absoluto e reserva em relação ao exterior de 

toda a informação de que tenham conhecimento no exercício das suas funções salvo se, 

por virtude de decisão interna ou por força da legislação em vigor, a informação deva ser 

divulgada. 

4. Incluem-se no número anterior dados informáticos pessoais ou outros considerados 

reservados, informação sobre oportunidades de atividades em curso, informação sobre 

competências técnicas, métodos de trabalho e de gestão de projetos desenvolvidos 

internamente, bem como a informação relativa a qualquer projeto realizado ou em 

desenvolvimento, cujo conhecimento esteja limitado aos trabalhadores do MVNG no 

exercício das suas funções ou em virtude das mesmas. 

5. O dever de segredo profissional mantém-se ainda que os seus destinatários deixem de 

exercer funções no MVNG. A violação do dever de segredo profissional será sancionada 

nos termos previstos na lei. 
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Artigo 5º – Meios de Comunicação Social 

 1. Em matéria que se prenda com a atividade e imagem pública do Município, os 

trabalhadores não podem, por iniciativa própria ou a pedido dos meios de comunicação 

social, conceder entrevistas ou fornecer informações que não estejam ao dispor do público 

em geral, sem que, em qualquer dos casos, tenham obtido autorização prévia do Município.  

2. Naqueles contactos com os meios de comunicação social os trabalhadores devem usar 

da máxima discrição quanto a questões relacionadas com a Autarquia.  

Artigo 6º – Relações Internas 

1. As relações entre trabalhadores devem basear-se na lealdade, honestidade, respeito 

mútuo e cordialidade, permitindo um ambiente de confiança, evitando comportamentos 

que possam afetar negativamente aquelas relações. 

2. Os trabalhadores devem adotar um espírito de equipa e de entreajuda, cooperação, 

partilha de informação e conhecimento, de modo a promover um bom ambiente de 

trabalho. 

3. Os trabalhadores devem contribuir ativamente para que as pessoas envolvidas no 

tratamento de um mesmo assunto disponham da informação necessária e atualizada em 

relação aos trabalhos em curso e permitir-lhes que dêem o respetivo contributo para a boa 

condução dos assuntos. 

4. Considera-se que não respeita o padrão de lealdade cujo cumprimento se espera dos 

trabalhadores, a não revelação por estes a superiores e colegas de informações que 

possam afetar o andamento dos trabalhos, sobretudo com o intuito de obter vantagens 

pessoais, bem como o fornecimento de informações falsas, inexatas, insuficientes ou 

exageradas, a recusa em colaborar com os colegas e a demonstração de uma conduta, 

ativa ou passiva, que obstrua o tratamento do assunto. 

5. Os trabalhadores que desempenhem funções de direção, coordenação ou chefia devem 

instruir os que com eles trabalhem ou colaborem de uma forma clara e compreensível, 
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oralmente ou por escrito, evitando situações dúbias quanto ao modo e aos resultados 

esperados da sua atuação. 

6. No âmbito da Proteção de Dados e Privacidade e no compromisso entre MVNG e 

Trabalhadores, estes devem: 

• Assegurar a confidencialidade, privacidade e integridade da informação obtida no 

âmbito das suas funções no municio;  

• Não utilizar informação privilegiada em benefício próprio ou de terceiros; 

• Não divulgar factos ou informações confidenciais, respeitando as regras definidas a 

esse respeito; 

• Não divulgar dados ou partilhar qualquer documentação interna do Município, sem 

autorização prévia e específica do órgão competente;  

• Não divulgar aos média ou em redes sociais qualquer informação sobre o Município 

sem a autorização prévia e específica do órgão competente; 

• Preservar de forma ativa o património do Município, promovendo a sua valorização 

e alertando para qualquer atentado contra ele cometido, necessidade de restauro 

ou problema que deva ser resolvido. 

Artigo 7º – Conflito de interesses 

1. É vedada a prática de quaisquer atos suscetíveis de configurar, direta ou indiretamente, 

uma situação de conflito de interesses. 

2. Existe conflito de interesses sempre que os trabalhadores tenham um interesse pessoal 

ou privado em determinada matéria que possa influenciar, ou aparentar influenciar, o 

desempenho imparcial e objetivo das suas funções. 

3. Por interesse pessoal ou privado entende-se qualquer potencial vantagem para o 

próprio, para os seus familiares ou afins ou qualquer pessoa com quem viva em comum 

ou para o seu círculo de amigos próximos. 

4. Os trabalhadores que, no exercício das suas funções, estejam perante uma situação 

passível de configurar um conflito de interesses, devem comunicar tal facto, de 
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imediato, ao seu superior hierárquico, mediante apresentação de declaração de 

conflito de interesses, explicitando as razões onde se revela a situação de conflito. 

Artigo 8º – Acumulação de Funções 

1. Sem prejuízo do que a lei dispõe quanto à acumulação de funções, os Trabalhadores 

podem exercer atividades de caráter não remunerado fora do horário de trabalho, desde 

que tais atividades não interfiram com as suas obrigações para com o Município nem sejam 

geradoras de conflitos de interesses.  

2. O exercício remunerado de outras atividades está sempre sujeito a autorização prévia 

do Município, nos termos do disposto nas normas legais e regulamentares em vigor. 

Artigo 9º – Ofertas 

1. Os trabalhadores não podem solicitar, receber ou aceitar no contexto do desempenho 

das suas funções, quaisquer benefícios, dádivas ou compensações, tais como ofertas ou 

recebimentos, não se incluindo nesta proibição a oferta de objetos de valor meramente 

simbólico e de mera cortesia. 

2. Os membros do Executivo abstêm-se de aceitar ofertas, a qualquer título, de pessoas 

singulares e coletivas privadas, nacionais ou estrangeiras, e de pessoas coletivas públicas 

estrangeiras, de bens, consumíveis ou duradouros, que possam condicionar a 

imparcialidade e a integridade do exercício das suas funções. 

3. Para os efeitos do presente Código, entende-se que existe um condicionamento da 

imparcialidade e da integridade do exercício de funções quando haja aceitação de bens de 

valor estimado igual ou superior a 150€. 

4. O valor das ofertas é contabilizado no cômputo de todas as ofertas de uma mesma 

pessoa, singular ou coletiva, no decurso de um ano civil. 

5. Todas as ofertas abrangidas pelo n.º 3 que constituam ou possam ser interpretadas, pela 

sua recusa, como uma quebra de respeito interinstitucional, designadamente no âmbito 

das relações entre Autarquias, devem ser aceites em nome da Autarquia. 



 

 

CÓDIGO DE CONDUTA DO MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA 

 

 

 
Revisão: 02 

 
Data: 20-01-2020 

Classificação: Uso interno 

IM/PS01.01.001.01 Certificado 2018/CEP/5485 
 

Página 15 de 19 

Artigo 10º – Dever de Entrega e Registo 

1. As ofertas a que se refere o n.º 5 do artigo anterior devem ser entregues, e delas manter 

um registo, nas Unidades Orgânicas a seguir discriminados: 

Biblioteca • Livros 

• Documentos audiovisuais 

Dirigente da 

Unidade Orgânica 

Casa Museu Teixeira Lopes • Obras de Arte 

Arquivo Municipal de Sophia 

de Mello Breyner 

• Ofertas Institucionais1 

• Trabalhos das Escolas 

Turismo • Ofertas Informativas2 

2. O registo referido no número anterior deve ser feito de forma clara e mantido na 

aplicação informática GAQ3. 

Artigo 11º – Suspeitas e Comunicação de Atividades Ilícitas 

1. Os trabalhadores do MVNG devem atuar decididamente contra todas as formas de 

corrupção, ativa ou passiva, criminalidade económica e financeira, branqueamento de 

capitais, tráfico de influências, apropriação ilegítima de bens públicos, de administração 

danosa, peculato, participação económica em negócios, abuso de poder ou violação do 

dever de segredo, dando especial atenção a qualquer forma de pagamentos, favores e 

cumplicidades que possam induzir a criação de vantagens ilícitas. 

2. A eventual omissão do dever de denúncia ou participação pode gerar responsabilidade 

disciplinar e/ou penal, nos termos previstos na lei. 

3. Os trabalhadores têm a garantia de não virem a ser objeto de represálias e de 

tratamento discriminatório ou não equitativo por motivo do cumprimento do seu dever de 

denúncia ou participação. 

 
1 Ofertas Institucionais – Peças em Porcelana, Troféus, Trabalhos Escolares, Galhardetes, Medalhas, entre 
outros, oferecidos à Câmara municipal. 
2  Ofertas Informativas – Prospetos e flyers com carater informativo à Câmara Municipal. 
3 A Aplicação GAQ encontra-se disponível no Sistema de Aplicações C.M.G. 
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Artigo 12º – Proteção de Dados 

1. Todos os trabalhadores devem conhecer e cumprir as normas internas aprovadas em 

matéria de privacidade e proteção de dados.  

2. Todas as Unidades Orgânicas/serviços/departamentos devem pautar a sua conduta por 

um tratamento equitativo e transparente, subordinado a interesses legítimos do 

Município, respeitando e permitindo o respeito pelo exercício dos direitos dos titulares dos 

dados.  

3. Todos os serviços devem adotar medidas técnico-organizativas, tendo em conta o risco 

que poderá resultar do tratamento dos dados no que diz respeito aos direitos e às 

liberdades das pessoas singulares bem como estar atento a incidentes de segurança.  

Artigo 13º – Segurança da Informação 

1. A segurança da informação está diretamente relacionada com proteção de um conjunto 

de informações, tornando-se necessário a sua preservação. 

São propriedades básicas da segurança da informação:  

• Confidencialidade – Proteger a informação, garantido que esta tramita de forma 

sigilosa; 

• Integridade – Garantir que determinada informação não é alterada por pessoas não 

autorizadas, mantendo a autenticidade; 

• Disponibilidade – A informação deve estar disponível no momento em que se torna 

necessária, respeitando as regras de confidencialidade estabelecidas pela 

segurança da informação. 

2. Os Trabalhadores devem abster-se da utilização abusiva da informação a que tenham 

acesso no desempenho das suas funções ou em virtude desse desempenho.  
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CAPÍTULO IV 

Disposições Finais 

 

Artigo 14º – Revisão e Alteração 

1. O presente Código será objeto de revisão sempre que se revele existir matéria 

pertinente que contribua para o reforço dos objetivos nele previstos, suscitada por 

qualquer trabalhador e objeto de aprovação por parte do Executivo da Câmara Municipal. 

O presente Código e as suas alterações serão divulgadas a todos os colaboradores nos 

termos do artº 16º. 

Artigo 15º – Incumprimento 

Sem prejuízo da aplicação das consequências penais, contraordenacionais ou civis 

aplicáveis, a violação do disposto no Código constitui infração disciplinar.  

Artigo 16º – Declaração de Aceitação 

O presente Código carece de aceitação por parte dos trabalhadores, o qual será expresso 

por declaração individualizada conforma minuta em anexo (Anexo I) ou tomada de 

conhecimento na aplicação GAQ.  

Artigo 17º – Entrada em Vigor e Publicidade 

Após aprovação pelos órgãos competentes, o presente Código entra em vigor no dia 

seguinte ao da sua publicação na página da Intranet do Municipio. 
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ANEXO I – Declaração de 

cumprimento das disposições do 

Código de Conduta  
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ANEXO I – Declaração de cumprimento das disposições do Código de Conduta 

 

 

DECLARAÇÃO 

 

 

Eu, abaixo assinado, _______________________________, número de ordem_____, 

declaro, sob compromisso de honra que tomei conhecimento e comprometo-me a 

observar as normas, os princípios de atuação, as obrigações e deveres que o Código de 

Conduta do Município de Vila Nova de Gaia define e estabelece para todos os seus 

trabalhadores. 

 

Em, _____________________________________, ____ / ____ / ________ 

 

 

Assinatura _____________________________________________________________ 

 

 

Função________________________________________________________________ 

 

 


