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NOS ÚLTIMOS TRÊS ANOS

CELSO FERREIRA Presidente da Câmara Municipal de Paredes

38 MILHÕES
DE EUROS EM
INVESTIMENTO

3 MIL POSTOS
DE TRABALHO
CRIADOS

A SSINA D OS P R O T OCOL OS

MAIS 10 NOVAS EMPRESAS
MAIS 330 NOVOS EMPREGOS
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PAREDES ESTÁ A TORNAR-SE NA ZONA INDUSTRIAL
POR EXCELÊNCIA DA AMP
A economia do concelho de Paredes atravessa uma fase de grande dinamismo, com atração de investimento
e criação de emprego como em poucos municípios do país. Esta realidade demonstra o acerto das políticas
de incentivo ao investimento implementadas pela Câmara Municipal, que ajudaram a que um desemprego
de 26,5% no pico da crise, em 2013, tenha descido para os atuais 9,5%, um ponto percentual abaixo da
média nacional.
Bom exemplo dessas boas práticas são os protocolos de investimento que a autarquia celebrou, em
dezembro último, com 10 novas empresas. O conjunto destas empresas está a investir mais de 16 milhões
de euros em Paredes, criando com isso 334 novos postos de trabalho. E brevemente vão ser assinados
mais quatro protocolos com outras tantas empresas, num investimento total de mais 13 milhões de euros,
que vai resultar na criação de outros 122 postos de trabalho.
Entretanto, o concelho tinha já captado mais de 38 milhões de euros de investimento de novas empresas,
nos últimos três anos, que representaram a criação de mais de três mil postos de trabalho. Por isso é
considerado por uma consultora independente como o melhor da região para investir.
Sou autarca há quase 20 anos e presidente de câmara há quase 12 e sei que não é normal uma autarquia
ter um nível de captação de investimento tão significativo. Esta é a demonstração de que Paredes é um
local de excelência para acolher empresas e está a transformar-se num território de referência na Área
Metropolitana do Porto (AMP).
Depois, este elevado nível de captação de investimento reflete-se também no aumento das exportações,
outra área em que o nosso concelho é cada vez mais uma referência. Os últimos dados do Instituto Nacional
de Estatística mostram que Paredes é o município da região que mais aumentou as exportações. Subiram
26,5%, de 2013 a 2015, ou seja, exportámos 234.5 mil milhões de euros em 2013, 265,9 milhões em 2014 e
296, 6 milhões em 2015. E a tendência é para manter.
Somos assim uma zona industrial por excelência da
Área Metropolitana do Porto. E se somos conhecidos
por sermos líderes na indústria portuguesa de
mobiliário, temos igualmente vindo a atrair
empresas das mais diversificadas áreas, desde
os dispositivos médicos aos cabos de amarração
para navios, passando por gruas industriais,
caixas de velocidade para competição ou têxtil
de alta gama, só para dar alguns exemplos. Muitas
delas multinacionais que encontraram entre nós
a solução ideal para o desenvolvimento do seu
negócio
Os rápidos e diversificados acessos às principais
saídas internacionais do norte de Portugal, como o
aeroporto Francisco Sá Carneiro, o porto de Leixões
ou as fronteiras com Espanha, reforçados pela
ferrovia e aliados aos preços competitivos
dos terrenos industriais, contribuem
também para a nossa competitividade.
Isso e o facto de estarmos num eixo
de alargada oferta de mão-de-obra
técnica especializada: num raio de
130 quilómetros, temos cerca de
cinco mil licenciados anualmente
em ciência, tecnologia, engenharia
e matemática.
Temos assim todas as condições
para nos tornarmos cada vez mais
num polo industrial de referência
de âmbito nacional.

Celso Ferreira

Presidente da Câmara Municipal
de Paredes

4

N.º

1 0

/

PA R EDE S

201 7

38 MILHÕES DE EUROS
EM INVESTIMENTO E 3.000 POSTOS
DE TRABALHO CRIADOS
EM TRÊS ANOS
O Concelho de Paredes está a transformar-se numa zona industrial
por excelência da Área Metropolitana do Porto

O trabalho da Câmara Municipal de Paredes na captação de
investimento contribuiu para que a taxa de desemprego,
que a crise fez disparar para 23,5%, no ponto mais alto,
em 2013, esteja atualmente nos 9,5%, abaixo da média
nacional.

“Sou autarca há quase 20 anos e presidente de câmara
há quase 12 e sei que não é normal uma autarquia ter um
nível de captação de investimento tão significativo. Esta
é a demonstração de que Paredes é um local de excelência
para acolher empresas e está a transformar-se num

território de referência na Área Metropolitana do Porto”,
disse o presidente da Câmara Municipal de Paredes,
Celso Ferreira, durante a assinatura de protocolos de
investimento que vão criar mais 330 empregos no concelho.
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ASSINADOS PROTOCOLOS COM 10 EMPRESAS
PARA CRIAR MAIS 330 EMPREGOS
A Câmara Municipal de Paredes celebrou protocolos de investimento
no concelho num valor superior a 16 milhões de euros.
No total, estas empresas vão
investir mais de 16 milhões de
euros em Paredes e criar 330
novos postos de trabalho.
Mas o investimento não fica
por aqui. No primeiro trimestre
de 2017, vão ser assinados
mais quatro protocolos, num
investimento total de 13 milhões
de euros, que resulta na criação de
mais 122 postos de trabalho.

“O vosso trabalho e o vosso
investimento significam muitas
oportunidades para muita gente
da nossa comunidade. Foi por
isso que a Câmara Municipal
de Paredes se envolveu. Para
que investissem em Paredes
ou para que multiplicassem
o vosso investimento. O mais
importante é colocar no concelho
as ferramentas necessárias para
que seja mais competitivo e é isso

que temos conseguido através
das nossas políticas de incentivo
ao investimento”, disse o vicepresidente da Câmara Municipal
de Paredes, Pedro Mendes, na
abertura da sessão. O autarca
realçou ainda que o território
se torna competitivo pela
qualidade da mão-de-obra e pelo
trabalho feito de modernização
administrativa, ao nível do
licenciamento e pela criação de

ÚLTIMOS 10 CONTRATOS DE INVESTIMENTO REALIZADOS
EMPRESA

LOCALIZAÇÃO

INVESTIMENTO

POSTOS DE

			TRABALHO

CRS - Indústria de Vestuário, SA

Gondalães

1.000.000€

20

Digipress - Edição Eletrónica de Impressos, Lda

Baltar

1.680.000€

28

HDRF-Internacional Têxteis, Unipessoal, Lda

Mouriz

210.000€

104

INBORVAL - Indústria de Borracha, Lda

Gandra

350.000€

25

Laskasas Interiores, Unipessoal, Lda

Rebordosa

2.340.000€

30

Novibelo-Indústria de Mobiliário, Lda

Cete

3.260.000€

35

Pelcorte - Estofos, Lda

Rebordosa

1.478.300€

34

Ricardo Jorge Interiores, Unipessoal, Lda

Rebordosa

1.755.000€

27

SAI - Segurança Alimentar Integrada, Lda

De Mouriz para Baltar

506.310,25€

8

WOODONE, Mobiliário S.A

Lordelo

3.671.529,34€

20

TOTAIS		

16.251.139,59€

327

CONTRATOS DE INVESTIMENTO A REALIZAR NO 1.º TRIMESTRE DE 2017
EMPRESA

LOCALIZAÇÃO

INVESTIMENTO

POSTOS DE

			TRABALHO

Dispnal - Distribuição de Pneus, SA

De Penafiel para Baltar

3.000.000€

40

Indústria Química Portuguesa, Lda

Baltar

1.500.000€

12

Mobilada - Design de Interiores, Lda

Gandra

8.000.000€

40

NK Metal - Indústria de Metalomecânica, Lda

De Valongo para Gandra

500.000€

30

13.000.000€

122

TOTAIS		

uma via verde para o investimento.
Assinados os protocolos, o
presidente da Câmara fez questão
de partilhar a alegria sentida e
de “felicitar a equipa liderada
pelo meu Vice-Presidente,
Pedro Mendes, com o apoio de
Maria João Fonseca e de Filipe
Carneiro”. “E felicito também,
naturalmente, os senhores
empresários”, acrescentou.
“Sou autarca há quase 20 anos
e presidente de câmara há
quase 12 e sei que não é normal
uma autarquia ter um nível
de captação de investimento
tão significativo. Esta é a

demonstração de que Paredes
é um local de excelência para
acolher empresas e está a
transformar-se num território de
referência na Área Metropolitana
do Porto”, defendeu o autarca.
“Faço votos de que ganhem muito
dinheiro, de que materializem as
vossas melhores expetativas.
Que consigam muitos lucros,
porque tenho a certeza de que
os vão investir no território. Os
autarcas têm de defender os
empresários, porque, ao fazê-lo,
defendem os trabalhadores”,
concluiu Celso Ferreira.
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EM SESSÃO SOLENE COMEMORATIVA DOS 40 ANOS DO PODER AUTÁRQUICO

PAREDES HOMENAGEOU
VEREADORES ELEITOS EM DEMOCRACIA

A Câmara Municipal de Paredes promoveu uma Sessão Solene para assinalar a passagem dos 40 anos
sobre as primeiras eleições autárquicas em democracia, disputadas a 12 de dezembro de 1976.
Na cerimónia, realizada no Salão Nobre dos Paços dos Concelho, a autarquia homenageou com a
Medalha de Mérito Municipal por Serviços Distintos todos os vereadores eleitos
pelo povo de Paredes desde o 25 de abril de 1974.
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LISTA DE VEREADORES HOMENAGEADOS (POR MANDATO)
1977-1979

1993 – 1997

Belmiro Augusto Teixeira

Jorge Maria Fontoura de Queirós Malheiro

José Augusto Pinto Ferreira

José Augusto Gaspar Barbosa Leão

Manuel Domingos da Fonseca Martins Moreira

Albano de Jesus Amaral

Camilo de Sousa Mota

José António Ferreira da Silva Couto

Manuel Luís Ferreira Bessa

Manuel Domingos da Fonseca Martins Moreira

Mário Manuel Quintela Molar

Amândio Alberto Guimarães Ribeiro

António Moreira da Rocha

José Augusto Vieira Alberto

Irene de Barros Carvalho Leal Mendes Moreira

Luís Mourão Soares Carneiro

Mário Augusto Ferreira de Sousa*

José Orlando Silva Rocha
Aurélio Fernando Bandeira Carneiro Aires

“A construção do território, da vida
social e da vida cultural do concelho
não é da exclusiva responsabilidade
dos Presidentes de Câmara, que
recebem o reconhecimento por
liderarem os Executivos, pelo que
não é justo o esquecimento a que os
vereadores são por vezes votados”,
disse Celso Ferreira durante a
cerimónia.

“Por isso mesmo, a Câmara Municipal
de Paredes decidiu homenagear hoje
todos os vereadores eleitos desde
12 de dezembro de 1976 e que já não
estão em funções. Pelo seu elevado
sentido de dever e pela dedicação
à causa pública e ao concelho de
Paredes”, prosseguiu o autarca.

1980-1982
António Cardoso
Duarte Meneses Soares

Maria Raquel Machado Moreira da Silva
Joaquim dos Santos Ribeiro
Américo Dias Campos

Elisabete Moreira Cerqueira Dias Montenegro Aguiar
Humberto Ribeiro da Silva

1997-2001

Manuel Domingos da Fonseca Martins Moreira

José Manuel Barbosa Outeiro

Manuel Luís Ferreira Bessa

Raquel Maria Martins de Oliveira Gomes Coelho

Joaquim Fernando Moreira Leite

Armandina Rebelo Lourenço Barros
Manuel Renato Guerra Fonseca e Silva

1982-1985
Alberto Augusto da Cunha Pereira Leite
António Carmindo de Sousa e Maia
António Moreira da Rocha
José Augusto Vieira
Maria Emília dos Santos Rodrigues
Manuel Domingos da Fonseca Martins Moreira

Faustino dos Santos Bártolo
Nuno António Ramos Morgado
Maria Raquel Machado Moreira da Silva
Alfredo Nunes Correia
José Alberto de Sousa
Armandina Moreira da Silva Neto
Manuel Fernando Nogueira da Rocha

António Moreira Coelho

2001-2005

“Entendemos que, pelo simbolismo,
a homenagem devia ser feita no 40.º
aniversário das primeiras eleições
por sufrágio universal direto do poder
local. E que devíamos homenagear
todos: quem venceu, venceu com

pelouro; quem não venceu, deu o seu
contributo. É por isso que, em nome do
município de Paredes, vos agradeço”,
disse ainda o Presidente da Câmara
de Paredes, dirigindo-se aos antigos
vereadores homenageados.

1985-1989

José Manuel Barbosa Outeiro

Alberto Augusto da Cunha Pereira Leite

Raquel Maria Martins de Oliveira Gomes Coelho

António Carmindo de Sousa e Maia

Fernando Gomes Perpétua Moreira Inácio

António José Pacheco Ferreira da Cunha

José Pereira Abreu Costa

Carlos Alberto Tello Sousa

Lucinda Adriana Gonçalves Silva Teixeira

José António Ferreira Silva Couto

Artur Rodrigues Pereira dos Penedos

Manuel Domingos da Fonseca Martins Moreira

Francisco José Andrade Alves de Sá

António Moreira da Rocha

João Dias Barbosa
Paulo Jorge Moreira da Silva

1989-1993

José Correia Duarte Henriques

Camilo Alves da Mota
José António Ferreira Silva Couto

2005-2009

António Moreira da Rocha

Joaquim Dias das Neves

Alberto Pinto e Sousa

Mário da Silva Rocha

Álvaro da Rocha

Maria Raquel Machado Moreira da Silva

José Filipe Nunes de Sousa Azevedo

Ilídio José da Silva Meireles

Amândio Alberto Guimarães Ribeiro

Fernando Gualter Nunes Correia Morgado

José Augusto Gaspar Barbosa Leão

Ildebrando Mota Coelho

José de Sousa António

Augusto Manuel Teixeira de Barros Ruão

Joaquim dos Santos Tomás

José Armando Coutinho Baptista Pereira
Manuel Fernando Nogueira da Rocha
Carlos Albano Esteves Martins
António Manuel Mendes Moreira da Silva
2009-2013
Maria Raquel Machado Moreira da Silva
Artur Rodrigues Pereira dos Penedos
Ana Natália Seabra Jorge

“Esta homenagem põe assim fim ao
ciclo de reconhecimentos iniciado
pela Câmara de Paredes há três anos”,
acrescentou Celso Ferreira, concluindo:
“Doravante, os nomes dos vereadores
estão na galeria aqui ao lado. Já não
será necessário consultar as atas
para se saber quem foram. Não estão
esquecidos”.

Após a entrega das condecorações, foi
então inaugurada, no corredor contíguo
ao Salão Nobre dos Paços do Concelho,
a galeria dedicada a deixar para a
posteridade a composição de todos
os Executivos Municipais de Paredes
desde 12 de dezembro de 1976.
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PRESI DÊNCI A ABERTA

PROMESSAS CUMPRIDAS
EM VILELA
CELSO FERREIRA REFERIU-SE A JOSÉ CRUZ COMO
“O PRESIDENTE DE JUNTA MAIS REALIZADOR DE QUE HÁ MEMÓRIA EM VILELA”.

O Presidente da Câmara Municipal de
Paredes esteve na freguesia de Vilela,
em mais uma Presidência Aberta,
durante a qual foram também realizadas
reuniões de trabalho proveitosas.

O programa começou com a receção na
Junta de Freguesia, onde o Presidente
José Cruz deu a todos as boas vindas.
Falou depois Celso Ferreira. “Estamos
aqui para tomar decisões, que em
Vilela são fáceis, pela mestria da
governação pelo Sr. José Cruz, que é
um nosso excelente colaborador. É o
Presidente da Junta mais realizador
de que há memória em Vilela”,
começou por dizer.
“Mas quem está no contra procura

sempre o «bota-abaixo», quando
devia falar do muito que foi realizado”,
lamentou, deixando depois um apelo
à população: “Vivemos 12 anos de
estabilidade e os vilelenses devem
escolher estabilidade, porque foi
com a estabilidade destes últimos 11
anos que Vilela sofreu esta enorme
transformação”.
Depois de um brinde com Vinho do
Porto, seguiu-se a visita à empresa
Vítor Moreira – Unipessoal, Lda., onde,

no âmbito da política municipal de
incentivos à atração de investimento,
se procedeu à assinatura de um
contrato de investimento com o
município. Os objetivos de criação de 25
postos de trabalho estão já atingidos
pela empresa, com perspetivas de que
este número venha a ser alargado, em
nova confirmação das boas práticas
municipais em matéria de captação de
investimento e de incentivo à criação
de emprego.
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CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL
DE VILELA COM NOVAS
INSTALAÇÕES
Já na atual sede do Centro Social e Paroquial de Vilela, o Padre Paulo Jorge
deixou agradecimentos e falou sobre
as futuras instalações da instituição:
“Seria ingrato não mostrar gratidão a
quem merece. Quero agradecer a todos
os que com nós colaboram por amor à
camisola. Vai cumprir-se o sonho das
novas instalações, não por mérito meu
mas pelo dos que nos ladeiam e pela
Câmara Municipal de Paredes. O sonho
está mesmo quase finalizado e este espaço fica para a catequese”.
O pároco deixou ainda um pedido: “Não
sou de andar a pedir, mas hoje é um
dia especial, o dia do meu aniversário
de batismo. E aproveitando estas visitas, que são como as pastorais, aqui
peço que façam o arranjo deste largo
da Igreja S. José”. O pedido foi atendido
pelo Presidente da Câmara.
José Cruz falou depois aos presentes.
“Achávamos impossível concluir as
obras das novas instalações tão depressa, mas a Câmara Municipal de
Paredes ajudou e muito, tanto com
os materiais que o Sr. vereador Manuel Fernando Rocha nos cedeu como
através de uma boa ajuda financeira.

Pensávamos que seria um projeto para
muitos anos, mas está praticamente
concluído, num processo que durou menos de um ano e meio”, disse.
Foi então a vez de falar o Presidente da
Câmara Municipal de Paredes. “O Sr. Padre Paulo Jorge falou no sonho, porque
o sonho comanda a vida. E o sonho do
novo Centro Social e Paroquial é mérito
de quem trabalhou”, afirmou.
As reuniões prosseguiram no Centro Escolar de Vilela e na Escola Secundária de
Vilela, tendo o programa contemplado
ainda visitas às empresas NST - Apparel,
ASF - Américo Silva & Filhos S.A., Luís
Neves e Zagas. A jornada terminou com
um jantar de trabalho com empresários
da freguesia.
A inauguração do Parque Central de Vilela foi adiada, devido às más condições
climatéricas, para data a anunciar brevemente e o segundo dia da Presidência
Aberta começou com a visita às futuras
instalações da sede Associação para o
Desenvolvimento de Vilela, cujas obras
estão praticamente concluídas.
“Quero dar os parabéns à associação
por ter esta obra tão adiantada. Há

600 MIL EUROS INVESTIDOS
NA ROTUNDA DO PENEDO

A comitiva rumou depois à Rotunda do
Penedo, para o descerrar de uma placa
inaugural. “Esta é uma inauguração
simbólica, porque a obra já está concluída há algum tempo. No entanto,
mesmo se não temos pressa em inaugurar, devemos assinalar uma obra
em que foram investidos mais de 600
mil euros. O Sr. Presidente da Junta
de Vilela fica para a história como um
homem que realiza”, reforçou o Presidente da Câmara de Paredes, antes da
visita às obras do cemitério.

Realizaram-se, ainda, visitas à Sociedade Columbófila e ao Agrupamento de
Escuteiros 1039 – Vilela, tendo o ponto
alto com a assinatura do contrato de
doação do edifício da antiga escola à
Junta de Freguesia de Vilela, nas futuras instalações da sede do Centro Social e Paroquial.
“Não é uma inauguração, porque a
obra ainda não está concluída”, começou por dizer José Cruz. “Está quase,
com a ajuda da Câmara Municipal de

quem critique quem é capaz de sonhar
alto: a carta educativa era megalómana, mas está feita; o Art on Chairs era
megalómano, mas está feito. Quem sonha pondo a fasquia lá em cima consegue realizar. Só os medíocres chamam
megalómano a quem sonha um bocadinho mais. Por isso, dou os parabéns ao
José Manuel pelo trabalho aqui feito”,
enalteceu Celso Ferreira. O Presidente

da Associação para o Desenvolvimento
de Vilela, por seu turno, agradeceu em
seguida e anunciou: “Vamos inaugurar
estas instalações no verão”.
Seguiu-se a visita ao Pavilhão Gimnodesportivo. “Há mais no desporto do
que futebol e fico satisfeito porque a
Associação Para o Desenvolvimento
de Vilela e a Junta de Freguesia dinamizam os equipamentos. Valeu a pena

o investimento, porque a dimensão da
vila o justifica, uma vez que há aqui
muita juventude. E como a Câmara Municipal sabe dar respostas às necessidades, fez também o pavilhão do centro escolar”, recordou Celso Ferreira.

Paredes e do vereador Manuel Fernando Rocha. Esta instituição é diferente das outras, porque estamos a
trabalhar com pessoas que precisam
de ajuda. Devo agradecer ao Sr. Presidente da Câmara de Paredes por esta
doação e falando na sua pessoa, falo
em todos os vereadores. Gastámos
aqui cerca de 200 mil euros, angariados em jantares solidários. A Deus
agradeço, porque Deus ajuda”, disse
ainda.
Celso Ferreira referiu por seu turno:
“Este edifício passa para propriedade
da junta e cumpre-se mais uma promessa. São aliás dois edifícios, avaliados em cerca de 300 mil euros, aos
quais se somam mais cem mil euros de
apoios da Câmara de Paredes, entre
arranjos exteriores e fornecimento
de materiais. É uma obra para aqueles com quem temos de nos preocupar
cada vez mais, porque a nossa população está cada vez mais envelhecida.
E esta é uma cerimónia estranha, porque quem vende normalmente recebe,
mas nós ainda pagamos e está aqui o
cheque de 25 mil euros que prometemos. Devo muito a Vilela e só vos desejo felicidades”.
O Padre Paulo Jorge falou em seguida:
“Agradeço e o que vale mais das duas
estruturas são as pessoas, as que ajudam e as que são ajudadas. No meio
deste sonho tornado realidade não
tenho dúvida de que é o Espírito Santo
que manda em tudo”.

PRAÇA DO CENTRO ESCOLAR
INAUGURADA
A etapa seguinte foi a visita às instalações da Cruz Vermelha de Vilela, renovadas e alargadas com grande função
e qualidade, para depois se inaugurar
a Praça do Centro Escolar. “Sete anos
depois da construção do centro escolar, inauguramos esta bonita Praça e
estão todos de parabéns. O Dr. Filipe
Carneiro, porque, depois de eu ter
recusado vários projetos, chegou ao
meu gabinete e disse: ‘É isto que queres’. E foi. Apresentou-me esta solução

que deu uma nova centralidade à vila.
Depois, o meu Vice-Presidente, Pedro
Mendes, teve muito mérito na concretização do projeto”, enfatizou Celso
Ferreira.
Seguiu-se a visita à sede da Banda de
Música e a Presidência Aberta terminou em festa com as atuações do Rancho Folclórico e da Orquestra da Banda
de Música de Vilela, na nova Praça do
Centro Escolar.
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INAUGURAÇÃO DA COBERTURA DA BANCADA
DO SPORT CLUBE NUN’ÁLVARES MARCADA
PELA HOMENAGEM A DOMINGOS GOMES
A bancada do Complexo Desportivo do Sport Clube
Nun’Álvares, financiada pela Câmara Municipal de Paredes em
28 mil euros, já foi inaugurada. Foi uma cerimónia emotiva,
numa homenagem sentida do Nun’Álvares ao antigo dirigente
do clube, Domingos Gomes, que faleceu em Março de 2016.

“Estamos a inaugurar esta bancada
porque só agora ficou concluída. Apesar
de se tratar de uma celebração, este é
um momento difícil, porque falta aqui
uma pessoa. Na sala da direção, há
um lugar que não foi ocupado. Aquele
lugar é do Domingos e este clube é do
Domingos. Esta é a bancada Domingos
Gomes”, anunciou Amândio Guimarães,
com a voz embargada pela emoção.
“Peço à Nazaré (mulher do antigo
dirigente) que se junte a nós”, prosseguiu
o Presidente do S. C. Nun’Álvares,
recebendo-a num abraço comovido. “Foi
Presidente, diretor, delegado e atleta
do clube. Ninguém ocupa o lugar do
Domingos. E quando a requalificação do
largo fronteiro ao complexo desportivo
estiver concluída, vamos pedir à Junta
de Freguesia que lhe chame Largo
Domingos Gomes”, revelou ainda.

“Tivemos um sonho e foi a Câmara
Municipal de Paredes que o concretizou.
Investiu aqui cerca de dois milhões
de euros em onze anos. Quero aqui
reforçar que há um nome que vai ficar
para sempre na história do Sport
Clube Nun’Álvares, o nome de Celso
Ferreira. E também o nome do vereador
Manuel Fernando Rocha, que esteve
sempre connosco e foi um dos grandes
impulsionadores desta obra. Mas o
clube merece, porque tem cada vez
mais atletas e sucessos desportivos”,
concluiu Amândio Guimarães.
Falou depois José Neves, VicePresidente da Associação de Futebol do
Porto: “Quero dar os parabéns ao Sport
Clube Nun’Álvares, que tem 150 atletas
e faz parte da maior associação do
país. Quero também dar uma palavra
de agradecimento ao senhor Presidente

PROJETO DE PROTEÇÃO AO
IDOSO PROSSEGUE EM RECAREI

da Câmara Municipal de Paredes,
Celso Ferreira, pelo seu extraordinário
contributo para o desenvolvimento
do desporto no concelho. E desejo
ao senhor candidato à Câmara, Rui
Moutinho, que continue o trabalho”.
O último orador na cerimónia foi Celso
Ferreira: “Hoje é mais um dia bonito na
minha vida, sobretudo a autárquica,
agora que estou quase a sair, com a
sensação do dever cumprido. Em 2005,
o Sport Clube Nun’Álvares tinha pouca
expressão, mas sofreu uma evolução
extraordinária e o mérito é em primeiro
lugar do clube”.
“Enquanto Presidente da Câmara, lidei
com dois líderes, o atual Presidente da
Junta de Freguesia de Recarei, Belmiro
Sousa, e Amândio Guimarães. Não
basta fazer obras e citamos muitas
vezes o Sport Clube Nun’Álvares não

O projeto surge como resultado da
análise do envelhecimento demográfico aliada à necessidade de criação de
mecanismos que garantam a prevenção
de situações de exclusão da população
idosa residente no concelho de Paredes. Tem como público-alvo os munícipes com 65 anos de idade ou mais, mas
pode abranger adultos com idade inferior, desde que em situação de dependência e sem retaguarda familiar.
Trata-se de um projeto pioneiro em
Portugal, que está no terreno desde
janeiro de 2015 a fazer o levantamento
em todas as 18 freguesias do concelho,
e que visa combater o isolamento social. O concelho de Paredes tem mais

O projeto social de policiamento de proximidade,
Paredes na Rota da Proteção do Idoso,
promovido pela Câmara Municipal de Paredes
através do Pelouro da Ação Social, está agora
a realizar o trabalho de campo de identificação
das situações de isolamento social parcial ou
total na freguesia de Recarei.

pelas infraestruturas que tem mas pela
agenda, pela estratégia, pela ambição e
pela realização. Na pessoa do Amândio
Guimarães, dou os parabéns a todo o
clube, que é uma referência não apenas
em Paredes mas na região. E deixo
também o desafio que aproveite ainda
mais o pavilhão para modalidades
alternativas ao futebol”, prosseguiu
o Presidente da Câmara Municipal de
Paredes.
“Deixo uma nota final para a Associação
de Futebol do Porto. Que olhe para

de nove mil habitantes com idade superior a 65 anos, cerca de quatro mil dos
quais com mais de 75 anos.
“Não se trata de um projeto orientado
apenas para os que vivem sozinhos
mas para toda a população sénior,
propensa ao isolamento e alvo fácil de
burlões. Este projeto surge porque, diz
a sabedoria popular, é melhor prevenir
do que remediar. É assim um projeto
de prevenção promovido pela Câmara,
mas não seria possível implementá-lo
sem a dinâmica da Polícia Municipal”,
disse Hermínia Moreira, vereadora
do Pelouro da Ação Social da Câmara
Municipal de Paredes, que esteve na
apresentação na Junta de Freguesia de

Paredes e quando a Câmara Municipal
concluir o projeto de infraestruturação
do concelho, já não no nosso mandato,
olharemos para outros investimentos.
Nessa medida, peço à Associação de
Futebol do Porto que nos ajude a crescer
e a ter um grande clube”, concluiu Celso
Ferreira.
A cerimónia contou ainda com um jogo
de futebol entre antigas glórias do S. C.
Nun’Álvares e do F. C. Porto e um almoço
convívio.

Recarei ao lado do Presidente da Junta,
Belmiro Sousa.
A equipa operativa do projeto Paredes
na Rota do Idoso visitou mais de 300
famílias desde o seu arranque, há cerca
de dois anos, 86 das quais sinalizadas
por estarem em situação de isolamento
social. Para ajudar a resolver as situações sinalizadas mais prementes, foi
necessária a intervenção social com
recurso a trabalho articulado com algumas IPSS das freguesias: 10 munícipes,
alguns deles em situação de precariedade extrema, foram acolhidos em centros de dia e oito passaram a beneficiar
de apoio domiciliário.
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E SINTÉTICO NÚMERO 1 «BATIZADO» COMO CAMPO DOS FUNDADORES

CAMPO ANTÓNIO ARAÚJO
INAUGURADO
O Campo António Araújo, segundo relvado sintético da Cidade Desportiva de Paredes, foi inaugurado pelo
Presidente da Câmara Municipal, Celso Ferreira, pelo Presidente da Junta de Freguesia, Francisco Ferreira,
e pelo Presidente do União Sport Clube de Paredes, Manuel Cardoso.

A CERIMÓNIA CONTOU COM A
PRESENÇA DA VIÚVA, FILHO,
FILHA, GENRO E NETO DO LENDÁRIO JOGADOR DO UNIÃO DE
PAREDES, DO FC PORTO E DA
SELEÇÃO NACIONAL.

Celso Ferreira foi o último a falar. “Começo por saudar sobretudo os atletas
em particular os mais jovens. O Manuel Cardoso tem sido um dirigente
excecional que teve um papel extraordinariamente importante em todos
os investimentos feitos no União de
Paredes. Vamos agora construir os novos balneários, o novo parque estacionamento e, até ao fim do mandato, os
acessos à Cidade Desportiva”, começou por dizer o Presidente da Câmara
Municipal de Paredes.

Antes da inauguração, a direção do clube paredense decidiu atribuir ao relvado sintético número 1 o nome de Campo
dos Fundadores, num reconhecimento
público aos três homens que, a 13 de
dezembro de 1924, fundaram o USC
Paredes: Delfim Pinto da Costa, Evaristo Soares Leal e o Padre Marcelino da
Conceição. Por iniciativa deste último,
o clube surgiu da fusão de outros de
menor dimensão: o Aliança, o Comercial e o Paredense.
“Este é um dia importante e agradeço
à Câmara Municipal de Paredes pelo
apoio dado. Este relvado que hoje
inauguramos é muito importante para
o nosso clube e para os nossos atletas”, disse Manuel Cardoso. “Agradeço
à Câmara Municipal de Paredes e ao
Presidente Celso Ferreira, pelo apoio
e pelos investimentos realizados”,
afirmou também o Presidente da Junta
de Freguesia de Paredes.

O orador seguinte foi o Vice-Presidente da Associação de Futebol do Porto.
“Quase sempre que venho a Paredes
é para inaugurar relvados e o parceiro da excelência do que se faz neste
concelho em prol do desporto é a Câmara Municipal. Senhor Presidente da
Câmara, o senhor vingou um projeto,
levando a cabo uma obra sem igual

CÂMARA ENTREGOU 19 MIL
EUROS ÀS CONFERÊNCIAS
VICENTINAS DO CONCELHO

A Câmara Municipal de Paredes entregou
um subsídio extraordinário de 1.000 euros a cada
uma das 19 Conferências de São Vicente de Paulo
do concelho.

no desporto em Paredes”, disse Pedro
Soares.
Foi então a vez de o neto de António
Araújo, também ele António Araújo,
se dirigir aos convidados: “É com muito orgulho pelo meu avô e enquanto
ex-atleta do União de Paredes que
assisto a esta cerimónia. Obrigado
acima de tudo em nome do meu avô,

“Ninguém conhece melhor os casos
de ‘pobreza envergonhada’ do que
vocês”, disse o presidente da Câmara
Municipal de Paredes durante a cerimónia realizada no Salão Nobre. “Não
pudemos apoiar em anos recentes,
porque passámos tempos muito difíceis. O que vamos entregar é, em parte, um subsídio de gratidão, pela vossa colaboração, e também de justiça
em relação ao vosso trabalho. Espero
entregar outro antes do fim do meu
mandato, porque tenho a certeza absoluta de que o aplicam bem. Fizemos
a nossa poupança, reduzimos custos e
a despesa e estamos em condições de
vos poder voltar a apoiar”, acrescentou Celso Ferreira.
As 19 Conferências de São Vicente de
Paulo do concelho de Paredes estão
em Baltar, Beire, Besteiros, Bitarães,
Cete, Duas Igrejas, Gandra, Gondalães,
Lordelo, Louredo, Madalena, Mouriz,
Parada de Todeia, Paredes, Rebordosa,
Recarei, Vandoma, Vila Cova de Carros
e Vilela.

mas o que mais me toca no que a ele
diz respeito são os seus feitos fora do
campo. Eu era muito novo quando ele
nos deixou, mas aquilo que durante
dez anos me ensinou a ser como pessoa foi muito importante para mim.
Tal como este clube, porque para além
do desporto, o futebol é uma escola de
homens”.

“Os méritos são divididos pelos meus
colegas no Executivo, a começar por
Cândido Barbosa, passando por Manuel Fernando Rocha e Pedro Mendes,
que vai instalar o projeto de arquitetura paisagística, que prevê a plantação de centenas de árvores. Este é o
sexto relvado sintético que inauguro,
mas mas não vamos ficar por aqui.
Em 2005, a autarquia apoiava cerca
de 250 atletas em todo o concelho.
Hoje, são mais de três mil”, disse ainda Celso Ferreira, concluindo com uma
referência ao atleta homenageado:
“Há pouco, dizia-me o neto de António
Araújo que não aparecem Ronaldos
todos os dias. Corrijo, não surgem
Araújos todos os dias”.

SITUAÇÃO DA
VESPA ASIÁTICA
CONTROLADA
EM PAREDES
Regista-se atualmente, tanto no concelho de Paredes como nos restantes
afetados, um aumento dos pedidos
de extermínio, e o efetivo extermínio,
de ninhos de vespa asiática.
A Proteção Civil de Paredes tem procedido a um contínuo trabalho de extermínio dos ninhos, tendo a situação
controlada, com 78,5% das ocorrências resolvidas: dos 214 ninhos assinalados até meados de dezembro de
2016, foram exterminados 168.

As prioridades do extermínio dos vespeiros são naturalmente as escolas, as
casas e as zonas habitacionais e urbanas e, dos casos não resolvidos, alguns
são-no pela dificuldade de acesso aos
ninhos.
Em Paredes, o crescimento da vespa
asiática tem sido exponencial desde
o primeiro avistamento: 11 situações
identificadas e resolvidas, em 2014, e
126 ninhos exterminados em 2015.
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PRAÇA JOSÉ GUILHERME
FOI PALCO DAS FESTAS DE NATAL
Durante todo o mês de dezembro, a Praça José Guilherme teve animação de Natal,
promovida pela Associação “Abraçar Paredes” em parceria com a Câmara Municipal de Paredes.

Para além das iluminações, houve inúmeras
atividades, que envolveram a colocação de uma
tenda gigante, com 55 metros, no centro da
cidade de Paredes.
A iluminação da árvore, com 13 metros de
altura por 6 metros de diâmetro, foi ligada,
simbolicamente, no dia 1 de dezembro, dia em
que chegou o Pai Natal. As pequenas árvores de

natal ornamentadas pelos alunos das escolas do
concelho foram colocadas em várias rotundas da
cidade com pequenos apontamentos de luz.
Durante todo o mês decorreu uma Feira de
Natal, com eventos temáticos: Feira do Livro,
Feira Doce e Feira de Artesanato.
Os paredenses tiveram ainda acesso a uma pista
de gelo com 100 metros quadrados.

“Este ano, e depois do sucesso da parceria
nas Festa da Cidade, a Câmara de Paredes e
a Abraçar Paredes voltam a coorganizar um
grande evento natalício, culminando com a
festa de Passagem de ano única no concelho”,
referiu Celso Ferreira, presidente da Câmara
Municipal de Paredes.

PA R EDE S
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“O PODER DOS SONHOS”
EM PATINAGEM ARTÍSTICA NO
PAVILHÃO ROTA DOS MÓVEIS

MAIS DE 2000 IDOSOS NO
“ENCONTRO ENTRE NÓS –
NATAL 2016”

A Associação Desportiva Patinagem Artística de Paredes, com o
apoio da Câmara Municipal de Paredes, organizou o espetáculo
“O Poder dos Sonhos”, com mais de 50 atletas em cena.

O Município de Paredes, através do Pelouro de Ação Social,
organizou mais uma edição do “Encontro entre Nós – Natal”,
direcionado à população com mais de 60 anos de idade do
concelho.

Esta segunda edição do evento de patinagem artística decorreu
no Pavilhão Rota dos Móveis, em Lordelo.
Houve sessões exclusivas para crianças do ensino pré-escolar e
do 1.º ciclo, para idosos e para utentes do Emaús e duas sessões
abertas ao público em geral.
Tal como na primeira edição, todos os associados dos Serviços
Sociais da Câmara Municipal de Paredes puderam assistir ao
espetáculo inserido na Festa de Natal.

Esta é uma das iniciativas mais emblemáticas da Câmara
Municipal de Paredes, que vai já na 22.ª edição, e juntou no
Pavilhão Rota dos Móveis, em Lordelo, mais de duas mil
pessoas.
A animação foi sempre uma constante, com a atuação por parte
das técnicas das IPSS´s do concelho, teatro e com a atuação
do grupo de música popular “Os Amigos da Crise”, terminando
o dia com o já tradicional lanche com doces típicos de Natal e
com a entrega de uma lembrança a cada um dos convidados. Os
seniores do concelho fizeram ainda um presépio vivo.
“Este é o meu último ‘Encontro entre Nós’. Durante os anos
do meu mandato e da minha equipa, nunca se fez tanto pelos
menos jovens do nosso concelho, desde o Boccia, passando
pelas Vindimas, Desfolhadas, Dia do Idoso, Passeios de Verão,
entre outras tantas atividades que permitem que tenham um
vida social ativa e sempre em convívio”, realçou Celso Ferreira,
Presidente da Câmara Municipal de Paredes.
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MUNICÍPIO JUNTOU CRIANÇAS
DA CPCJ EM FESTA DE NATAL
Numa feliz iniciativa da Comissão de Proteção de Crianças e
Jovens (CPCJ) em parceria com o pelouro da Ação Social da
Câmara Municipal de Paredes e o CLDS 3G – Horizontes de
Inclusão realizou-se a tradicional festa de natal.
Este ano o evento teve um registo diferente, com as crianças e
as suas famílias a desfrutarem da pista de gelo, dos carrosséis
e a tirarem uma foto com o Pai Natal na Praça José Guilherme.
No final receberam ainda uma prenda, na Biblioteca Municipal
de Paredes.
50 crianças e jovens com idades compreendidas entre os 6 e os
14 anos puderam assistir ao espetáculo “A Bela e o Monstro no
Gelo”, seguido de almoço no MacDonald’s.
Esta iniciativa contou com a participação de 250 crianças
e teve como principal objetivo assinalar a quadra natalícia,
promovendo o convívio entre as famílias. Todas as crianças
receberam um presente.

“Tenho de agradecer o trabalho de todos, desde a minha
equipa na Ação Social, às IPSS´s, as Juntas de Freguesia, o
Programa Movimento Sénior, todos juntos tornam esta uma
festa de natal muito especial” acrescentou Hermínia Moreira,
vereadora da Ação Social.

POSTAIS DE NATAL DA CÂMARA
CRIADOS PELOS MAIS NOVOS
MARATONA DE ROCK COM
OITO BANDAS DE PAREDES

A Câmara Municipal de Paredes, através do Pelouro da
Educação, promoveu, uma vez mais, o concurso “Postais
de Natal” com o propósito de desenvolver e estimular a
criatividade dos mais jovens.
O objetivo é escolher o trabalho que serve de base à produção dos
Postais de Natal a serem utilizados nesta quadra festiva pelos
diversos serviços do município, numa iniciativa que contou com a
participação da maioria das escolas do pré-escolar e do 1.º ciclo
do concelho. “Aliar a quadra natalícia à criatividade das crianças
é um dos objetivos deste concurso”, refere Hermínia Moreira,
vereadora da Educação da Câmara Municipal de Paredes.
Os trabalhos estiveram expostos na Loja Interativa de Turismo
de Paredes e na Bilioteca Municipal de Paredes.
Os vencedores foram, no pré-escolar: 1.º Gustavo – Jardim de
Infância da Vila, Gondalães; 2.º Gonçalo – Jardim de Infância
Solar da Educação; 3.º Leonardo Garcez – Jardim de Infância
de Boavista, Beire; e no 1.º ciclo: 1.º Ana Cunha – Centro Escolar
de Vilela 2.º CVB; 2.º Guilherme – Centro Escolar de Cete; e 3.º
Francisca Brandão – Centro Escolar de Rebordosa, havendo uma
menção honrosa para Mariana Filipa Silva – Centro Escolar de
Bitarães.

A primeira edição do Christmas Rock Christmas Party, que
decorreu, este sábado, 10 de dezembro de 2016, no Polo de
Empreendedorismo da Casa da Juventude de Paredes, foi um
grande sucesso, em ambiente de festa das cinco e meia da
tarde até às duas da manhã.

MILHARES NA PASSAGEM DE
ANO COM MICKAEL CARREIRA
Paredes deu as boas-vindas a 2017 com uma grande festa de
Passagem de Ano.
O concerto de Mickael Carreira atraiu milhares de pessoas à
Praça José Guilherme. À meia-noite teve lugar um espetáculo de
fogo-de-artifício e a animação prosseguiu, numa mega tenda,
com os Dj´s Overule, Tiago Fragateiro e Garret.

Oito bandas de Paredes deram um verdadeiro espetáculo às
mais de três centenas de espetadores que, ao longo de sete
horas, vibraram ao som dos poderosos riffs de guitarra, das
vozes únicas e dos momentos incríveis vividos no Polo de
Empreendedorismo da Casa da Juventude de Paredes.
O rock de Paredes está vivo e recomenda-se, como ficou
bem demonstrado pelas atuações de Don’t Fall Asleep, Blue
Nile Crocodile, Cura Alternativa, The Jaqueline, North Folks,
Blueberries for Chemical, Vulcões Semi Porreiros e Taking
Back October.
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EDITAL
Celso Manuel Gomes Ferreira, Presidente da Câmara Municipal de Paredes, faz público
que:
Em conformidade com o disposto no art.º 56.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro,
se afixa nos lugares de estilo e publicita no sítio da internet do Município e Boletim
Municipal, as deliberações bem como as decisões destinadas a ter eficácia externa, da
reunião ordinária de 05/12/2016 desta Câmara Municipal.

2 - PROPOSTA DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM
16/11/2016 - PARA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, APROVAR A ATA DE
16/11/2016.

6 - REVISÃO ORÇAMENTAL - PARA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR MAIORIA, COM 5 VOTOS A FAVOR
DO PSD E 4 ABSTENÇÕES DO PS, APROVAR A PRESENTE REVISÃO À RECEITA
E DESPESA DO ORÇAMENTO DE DOIS MIL E DEZASSEIS, NOS TERMOS E
FUNDAMENTOS PROPOSTOS NA INFORMAÇÃO, E SUBMETÊ-LA À APROVAÇÃO
DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL.

7 - RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO E MONITORIZAÇÃO NO ÂMBITO
DO PROGRAMA DE APOIO À ECONOMIA LOCAL - PARA APRECIAÇÃO

QUE DESEMPENHARAM FUNÇÕES NOS DIVERSOS EXECUTIVOS
MUNICIPAIS, DESDE 1977 ATÉ À DATA E NÃO SE ENCONTRAM NO
EXERCÍCIO DO CARGO - PARA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, APROVAR A
REALIZAÇÃO UMA SESSÃO SOLENE DE HOMENAGEM AOS SENHORES
VEREADORES QUE DESEMPENHARAM FUNÇÕES NOS DIVERSOS EXECUTIVOS
MUNICIPAIS, DESDE 1977 ATÉ À DATA E NÃO SE ENCONTRAM NO EXERCÍCIO DO
CARGO, A REALIZAR NO PRÓXIMO DIA DOZE DE DEZEMBRO, PELAS DEZASSETE
E TRINTA, NO SALÃO NOBRE DOS PAÇOS DO CONCELHO.

18 - INÍCIO DO PROCEDIMENTO DE ALTERAÇÃO DO PLANO DIRETOR
MUNICIPAL, RESPETIVOS TERMOS DE REFERÊNCIA, A NÃO SUJEIÇÃO
AO PROCESSO DE AVALIAÇÃO AMBIENTAL ESTRATÉGICA E A
ABERTURA DO PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO PÚBLICA PREVENTIVA PARA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, APROVAR O INÍCIO
DO PROCEDIMENTO DE ALTERAÇÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL, NOS
PRECISOS TERMOS E CONDIÇÕES PROPOSTOS NA INFORMAÇÃO TÉCNICA QUE
SUSTENTA A DECISÃO.

19 - ISENÇÕES DO PAGAMENTO DA TRSU - DIFICULDADES
ECONÓMICAS - PARA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR MAIORIA, COM 5 VOTOS A FAVOR DO
PSD E 4 VOTOS CONTRA DO PS, APROVAR O PRESENTE RELATÓRIO E REMETÊLO À ASSEMBLEIA MUNICIPAL PARA EFEITOS DE ACOMPANHAMENTO E
MONITORIZAÇÃO, NOS TERMOS DO ESTABELECIDO NA ALÍNEA A), DO NÚMERO
1, DO ART.º 12.º DA LEI N.º 43/2012, DE 28 DE AGOSTO.

A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, APROVAR, NOS
TERMOS E FUNDAMENTOS CONSTANTES DOS RELATÓRIOS SOCIAIS A ISENÇÃO
DO PAGAMENTO DA TARIFA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, COM EXCEÇÃO
DOS UTENTES, CUJA ISENÇÃO A CONCEDER É PARCIAL (50%), BEM COMO A
ANULAÇÃO DA DÍVIDA EXISTENTE, EM TODAS AS SITUAÇÕES EM QUE A MESMA
SE APLIQUE, CONFORME A INFORMAÇÃO APRESENTADA.

8 - RELATÓRIO DO AUDITOR EXTERNO DE INFORMAÇÃO SOBRE A

20 - ESTUDO/PROPOSTA DE PROJETO DE ROTUNDA, APRESENTADO

SITUAÇÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA DO MUNICÍPIO RELATIVO AO 1º
SEMESTRE DE 2016 - PARA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR MAIORIA, COM 5 VOTOS A FAVOR DO
PSD E 4 VOTOS CONTRA DO PS, APROVAR O PRESENTE RELATÓRIO E REMETÊLO À ASSEMBLEIA MUNICIPAL NOS TERMOS E PARA OS EFEITOS PREVISTOS NA
ALÍNEA D), DO N.º 2 DO ARTIGO 77.º, DA LEI 73/2013, DE 3 DE SETEMBRO.

9 - PROPOSTA - AUTORIZAÇÃO PARA A CONTRATAÇÃO DE UM
EMPRÉSTIMO DE CURTO PRAZO, ATÉ AO MONTANTE 2.500.000,00
EUROS - PARA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR MAIORIA, COM 5 VOTOS A FAVOR
DO PSD E 4 VOTOS CONTRA DO PS, PROPOR À ASSEMBLEIA MUNICIPAL A
APROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE UM EMPRÉSTIMO DE CURTO PRAZO, ATÉ
AO MONTANTE DE DOIS MILHÕES E QUINHENTOS MIL EUROS, CONFORME O
RELATÓRIO DE ANÁLISE DE PROPOSTAS ANEXO À PROPOSTA E DA QUAL FAZ
PARTE INTEGRANTE; A RESPETIVA MINUTA DO CONTRATO, A PRODUZIR OS SEUS
EFEITOS NO ANO DE 2017; BEM COMO CONCEDER PODERES NO PRESIDENTE DA
CÂMARA PARA A OUTORGA DO MESMO.

10 - APROVAÇÃO PROTOCOLO CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO
DE PAREDES E A EDP - DISTRIBUIÇÃO - ENERGIA, S.A. - ALTERAÇÃO
DO ANEXO I AO CONTRATO DE CONCESSÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE
ENERGIA ELÉTRICA EM BAIXA TENSÃO - PARA APROVAÇÃO
A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, APROVAR A MINUTA
DO PROTOCOLO CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE PAREDES E A EDP DISTRIBUIÇÃO - ENERGIA, S.A., REFERENTE À ALTERAÇÃO DO ANEXO I AO
CONTRATO DE CONCESSÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA EM BAIXA
TENSÃO E REMETÊ-LO AO ÓRGÃO DELIBERATIVO PARA APROVAÇÃO.

11 - APROVAÇÃO DE PROPOSTA E NOMEAÇÃO, POR ADJUDICAÇÃO, DE
AUDITOR EXTERNO - AJUSTE DIRETO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS
DE CERTIFICAÇÃO LEGAL, REVISÃO E AUDITORIA EXTERNA ÁS
CONTAS DO MUNICIPIO DE PAREDES (PROC.º 75 DAP 2016) - PARA
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, PROPOR À ASSEMBLEIA
MUNICIPAL A ADJUDICAÇÃO À EMPRESA “ANTÓNIO ANJOS, F. BRANDÃO &
ASSOCIADOS – SROC, LDA., PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO
LEGAL, REVISÃO E AUDITORIA EXTERNA ÀS CONTAS DO MUNICÍPIO DE PAREDES,
BEM COMO APROVAR A RESPETIVA MINUTA DO CONTRATO E AUTORIZAR
QUE O PRESIDENTE DA CÂMARA CONDUZA OS RESTANTES PROCEDIMENTOS
ADMINISTRATIVO/LEGAIS, NOMEADAMENTE A OUTORGA DO CONTRATO, APÓS
APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À EFETIVAÇÃO DO MESMO
E APÓS EMISSÃO DA RESPETIVA PROPOSTA DE CABIMENTO E NÚMERO DE
COMPROMISSO.

12 - REGULAMENTO DO ESTATUTO DO PROVEDOR DO MUNÍCIPE DE
PAREDES - PARA RATIFICAÇÃO
A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, RATIFICAR O
REGULAMENTO DO ESTATUTO DO PROVEDOR DO MUNÍCIPE DE PAREDES E
REMETÊ-LO AO ÓRGÃO DELIBERATIVO, PARA RATIFICAÇÃO.

13 - CÓDIGO DE CONDUTA ÉTICA - PARA RATIFICAÇÃO
A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, RATIFICAR O CÓDIGO DE
CONDUTA ÉTICA E REMETÊ-LO AO ÓRGÃO DELIBERATIVO, PARA RATIFICAÇÃO.

14 - ASSOCIAÇÃO ABRAÇAR PAREDES - PEDIDO DE ISENÇÃO DE
TODAS AS TAXAS PARA A FESTIVIDADES A DECORRER NO MÊS DE
DEZEMBRO E PASSAGEM DO ANO 2016/2017 - PARA RATIFICAÇÃO
A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, RATIFICAR O
DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE, DATADO DE DEZASSEIS DE NOVEMBRO
DO CORRENTE, QUE ISENTOU A ASSOCIAÇÃO ABRAÇAR PAREDES DO
PAGAMENTO DE TODAS AS TAXAS DEVIDAS PELA FESTIVIDADE/ATIVIDADE A
DECORRER DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO E PASSAGEM DE ANO 2016/2017, NA
PRAÇA JOSÉ GUILHERME.

15 - COMISSÃO FESTAS 2017 DE REBORDOSA - PEDIDO DE VÁRIOS
APOIOS PARA AS FESTAS DA CIDADE DE REBORDOSA - PARA
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
POR PROPOSTA DO SENHOR PRESIDENTE, O PRESENTE ASSUNTO FOI
RETIRADO.

16 - AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE CRISTELO - PEDIDO DE ISENÇÃO
DE TAXA DO ALUGUER DE BARREIRAS E DE CAUÇÃO, PARA A
REALIZAÇÃO DO CORTA-MATO NO PRÓXIMO DIA 16 DE DEZEMBRO PARA DISCUSÃO E VOTAÇÃO
A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, ISENTAR O
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE CRISTELO DO PAGAMENTO DA TAXA DE
ALUGUER E CAUÇÃO DEVIDAS PELA CEDÊNCIA DE SESSENTA E CINCO
BARREIRAS DE PROTEÇÃO PARA O EVENTO DE CORTA-MATO|FASE ESCOLAR, A
REALIZAR NO DIA DEZASSEIS DE DEZEMBRO DE DOIS MIL E DEZASSEIS.

17 - SESSÃO SOLENE DE HOMENAGEM AOS SENHORES VEREADORES

PELA REQUERENTE MARIA CÉLIA SOARES VIEIRA BABO - PARA
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, APROVAR O ESTUDO/
PROPOSTA DE PROJETO DE ROTUNDA, APRESENTADO PELA REQUERENTE
MARIA CÉLIA SOARES VIEIRA BABO, NOS PRECISOS TERMOS EM QUE FOI
APRESENTADA.

21 - DECLARAÇÃO DE CADUCIDADE PROCESSO 76/06P, EM NOME
DE SILVESTRE POVOAS, UNIPESSOAL, LDA. - PARA DISCUSSÃO E
VOTAÇÃO
A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, DECLARAR A
CADUCIDADE DO PROCESSO 76/06P, EM NOME DE SILVESTRE POVOAS,
UNIPESSOAL, LDA., NOS TERMOS E FUNDAMENTOS CONSTANTES DO PARECER
QUE SUPORTA A PRESENTE DECISÃO.

22 - PROJETO DE ARRUAMENTO PREVISTO NO PLANO DE
URBANIZAÇÃO DE GANDRA - PARA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, APROVAR O PROJETO
DE ARRUAMENTO “ENTRE A RUA SÃO MIGUEL DE GANDRA E A AVENIDA PADRE
LUÍS PINTO CARNEIRO”, PREVISTO NO PLANO DE URBANIZAÇÃO DE GANDRA,
NOS PRECISOS TERMOS EM QUE FOI APRESENTADO.

23 - COMPLEMENTO DA DELIBERAÇÃO DATADA DE 2016/10/19
- DESIGNAÇÃO DE TÉCNICO PARA DETERMINAÇÃO DO NÍVEL DE
CONSERVAÇÃO DOS PRÉDIOS URBANOS OU FRAÇÕES AUTÓNOMAS,
ARRENDADAS OU NÃO, PARA EFEITOS PREVISTOS EM MATÉRIA
DE ARRENDAMENTO URBANO, DE REABILITAÇÃO URBANA E DE
CONSERVAÇÃO - PARA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, EM COMPLEMENTO
DA DELIBERAÇÃO DA REUNIÃO DO EXECUTIVO DE 2016/10/19, DESIGNAR O
SENHOR ENG.º MANUEL AGONIA, E COMO SUPLENTES DAQUELE, OS SENHORES
ENG.OS MÁRCIO PEREIRA E FILIPE MARTINS, FICANDO A EQUIPA CONSTITUÍDA
PELOS EFETIVOS, ARQ. PAULO FREITAS (DESIGNADO PELA DELIBERAÇÃO DE
2016/10/19) E ENG.º MANUEL AGONIA E PELOS SUPLENTES ARQ.ª ALEXANDRA
SÁ, ARQ.º ILÍDIO VEIGAS (DESIGNADOS PELA DELIBERAÇÃO DE 2016/10/19, EM
SUBSTITUIÇÃO DO ARQ.º PAULO FREITAS, POR ESTA ORDEM), ENG.º MÁRCIO
PEREIRA E O ENG.º FILIPE MARTINS (EM SUBSTITUIÇÃO DO ENG.º MANUEL
AGONIA, POR ESTA ORDEM).
NÃO PARTICIPOU NA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DO PRESENTE ASSUNTO, A
SENHORA VEREADORA, DR.ª BEATRIZ MEIRELES.

24 - PARECER SOBRE A CONCESSÃO DE INCENTIVOS À EMPRESA
SAI - SEGURANÇA ALIMENTAR INTEGRADA, LDA - PARA DISCUSSÃO
E VOTAÇÃO
A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, APROVAR A PROPOSTA
DE CONCESSÃO DE INCENTIVOS, NO ÂMBITO DO REGULAMENTO DE CONCESSÃO
DE INCENTIVOS AO INVESTIMENTO EM PAREDES, À EMPRESA SAI – SEGURANÇA
ALIMENTAR INTEGRADA, LDA., NOS PRECISOS TERMOS E FUNDAMENTOS
QUE CONSTAM DA INFORMAÇÃO TÉCNICA, QUE SUSTENTA A DECISÃO. MAIS
FOI DELIBERADO, COM A MESMA VOTAÇÃO, REMETER O ASSUNTO PARA SER
APRECIADO E VOTADO EM SEDE DE ASSEMBLEIA MUNICIPAL.

25 - PEDIDO DE APOIO PARA PAGAMENTO DE RENDA, EM QUE É
REQUERENTE JOSÉ AUGUSTO BESSA FERREIRA, NO ÂMBITO DO
PROGRAMA “PAREDES AJUDA +” - PARA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, APROVAR O PEDIDO DE
APOIO PARA PAGAMENTO DA RENDA, EFETUADO POR JOSÉ AUGUSTO BESSA
FERREIRA, NOS TERMOS E FUNDAMENTOS DO RELATÓRIO SOCIAL E RESPETIVO
PARECER TÉCNICO.

26 - TUNA DE REBORDOSA - ASSOCIAÇÃO CULTURAL E RECREATIVA PEDIDO DE APOIO PARA OBRAS - PARA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, ATRIBUIR UM SUBSÍDIO
NO VALOR DE MIL QUINHENTOS E OITENTA EUROS E CINQUENTA E CINCO
CÊNTIMOS (1.580,55€) À TUNA DE REBORDOSA – ASSOCIAÇÃO CULTURAL
E RECREATIVA, DESTINADO À REALIZAÇÃO DE OBRAS NA SEDE DAQUELA
ASSOCIAÇÃO.

27 - PEDIDO AUXILIO PARA OBRAS DE BENEFICIAÇÃO DE HABITAÇÃO
DO MUNICÍPE AMARO FERREIRA E SOLICITADO PELO TRIBUNAL COMARCA DO PORTO ESTE - SEC. FAMÍLIA E MENORES - PROCESSO:
986/07.4TBPRD-B - PARA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, APROVAR O PEDIDO DE
APOIO EFETUADO PELO TRIBUNAL - COMARCA DO PORTO ESTE - SEC. FAMÍLIA
E MENORES PARA OBRAS DE BENEFICIAÇÃO DA HABITAÇÃO DO MUNÍCIPE
AMARO FERREIRA, DA FREGUESIA DE GANDRA, NOS TERMOS E FUNDAMENTOS
DO RELATÓRIO SOCIAL E RESPETIVO PARECER TÉCNICO.

28 - SINALIZAÇÃO VERTICAL EM MOURIZ, NA FREGUESIA DE PAREDES
- PARA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, APROVAR AS PARTES
ESCRITAS E DESENHADAS SOBRE A SINALIZAÇÃO VERTICAL EM MOURIZ, NA
FREGUESIA DE PAREDES, NOMEADAMENTE, NA RUA CENTRAL DO BAIRRO,
RUA DO CARRIÇO E RUA DE S. JOSÉ, NOS TERMOS PROPOSTOS. MAIS FOI
DELIBERADO, COM A MESMA VOTAÇÃO, REMETER O PRESENTE ASSUNTO PARA
SER APRECIADO E VOTADO EM SEDE DE ASSEMBLEIA MUNICIPAL.

29 - TOPONÍMIA EM CASTELÕES DE CEPEDA, NA FREGUESIA DE
PAREDES - PARA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE APROVAR AS PARTES
ESCRITAS E DESENHADAS SOBRE A TOPONÍMIA EM CASTELÕES DE CEPEDA,
FREGUESIA DE PAREDES, NA PRACETA TERREIRO DO PAÇO, NOS TERMOS
PROPOSTOS.

30 - TOPONIMIA EM CASTELÕES DE CEPEDA, FREGUESIA DE PAREDES
- APROVAÇÃO DE VIA - PRAÇA DO CAPITÃO TORRES DE MEIRELES
A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE APROVAR AS PARTES
ESCRITAS E DESENHADAS SOBRE A TOPONÍMIA EM CASTELÕES DE CEPEDA,
FREGUESIA DE PAREDES, NA PRAÇA DO CAPITÃO TORRES DE MEIRELES, NOS
TERMOS PROPOSTOS.

31 - SINALIZAÇÃO VERTICAL, EM DIVERSAS VIAS NA FREGUESIA DE
VILELA - PARA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, APROVAR AS PARTES
ESCRITAS E DESENHADAS SOBRE A SINALIZAÇÃO VERTICAL, NA FREGUESIA
DE VILELA, NOMEADAMENTE, NA AVENIDA DA LIBERDADE, NO ARRUAMENTO
DESIGNADO COMO V2 FRENTE AO CENTRO ESCOLAR, NA RUA CHÃO DE
FRADES, RUA DE CUNHA, RUA DO ALTO CRASTO E RUA EDIFÍCIO EUROPA,
NOS TERMOS PROPOSTOS. MAIS FOI DELIBERADO, COM A MESMA VOTAÇÃO,
REMETER O PRESENTE ASSUNTO PARA SER APRECIADO E VOTADO EM SEDE DE
ASSEMBLEIA MUNICIPAL.

32 - TOPONÍMIA FA FREGUESIA DE GANDRA - APROVAÇÃO DE VIAS PARA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE APROVAR AS PARTES
ESCRITAS E DESENHADAS SOBRE A TOPONÍMIA NA FREGUESIA DE GANDRA, NA
AVENIDA DOS DESPORTOS, TRAVESSA DOS DESPORTOS, RUA MONTE GORDO E
TRAVESSA VALE ESTRADA, NOS TERMOS PROPOSTOS.

33 - CASA DO BENFICA EM PAREDES - PEDIDO DE APOIO PARA
REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO REGIONAL CORTA MATO EM
14/01/2017 - PARA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, CONCEDER OS APOIOS
PARA A REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO REGIONAL DE CORTA-MATO CURTO E
JOVEM 2017 NO DIA CATORZE DE JANEIRO DE 2017, NOS TERMOS SOLICITADOS.

34 - PEDIDO DE ISENÇÃO DE TAXA DA PISCINA MUNICIPAL, EM QUE
É REQUERENTE JOSÉ ARMANDO MOREIRA BARROSO, NO ÂMBITO DO
PROGRAMA “PAREDES AJUDA +” - PARA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, E TENDO POR BASE A
INFORMAÇÃO TÉCNICA QUE SUSTENTA A RESPETIVA PROPOSTA DE DECISÃO,
COM A QUAL SE CONCORDA, DEFERIR O PEDIDOS DE JOSÉ ARMANDO MOREIRA
BARROSO.

E eu Verónica de Brito Castro, Chefe da Divisão Administrativa, o subscrevi.
A Chefe de Divisão Administrativa,
Paredes e Paços do Concelho, 7 de dezembro de 2016.
O Presidente da Câmara,

DE PAREDES E A ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DE
LORDELO (ADIL), DOS SEGUINTES IMÓVEIS: PRÉDIO URBANO DENOMINADO
ESCOLA PRIMÁRIA DA IGREJA, INSCRITO NA MATRIZ PREDIAL SOB O NÚMERO
3176, E DESCRITO NA CONSERVATÓRIA DO REGISTO PREDIAL SOB O NÚMERO
817 DE LORDELO; PRÉDIO URBANO INSCRITO NA MATRIZ PREDIAL SOB O ARTIGO
1811 E DESCRITO NA CONSERVATÓRIA DO REGISTO PREDIAL SOB O NÚMERO 55
– FRAÇÃO A DE LORDELO; PRÉDIO RÚSTICO COM A ÁREA DE 990 M2, SITO NO
LUGAR DA IGREJA, AVENIDA JOAQUIM MOTA, NOS TERMOS CONSTANTES DO
CONTRATO.

8 - ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DE MOURIZ ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO
A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, APROVAR A
ATRIBUIÇÃO DE UM SUBSÍDIO DE VALOR EQUIVALENTE AO MONTANTE DA
LICENÇA A PAGAR.

9 - PARJOVEM - ASSOCIAÇÃO JUVENIL - PEDIDO DE ISENÇÃO DE
TODAS AS TAXAS E CAUÇÃO REFERENTES À REALIZAÇÃO DA 4º
CORRIDA DOS REIS - PARA RATIFICAÇÃO
A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE RATIFICAR O DESPACHO
DO SENHOR PRESIENTE, DATADO DE TREZE DE DEZEMBRO QUE ISENTOU A
PARJOVEM – ASSOCIAÇÃO JUVENIL DO PAGAMENTO DE TODAS AS TAXAS E
CAUÇÃO REFERENTES À REALIZAÇÃO DA 4ª CORRIDA DOS REIS. -

10 - ASSSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DE REBORDOSA PEDIDO DE SUBSÍDIO
A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, APROVAR A
ATRIBUIÇÃO DO SUBSÍDIO NO MONTANTE DE CINCO MIL SETECENTOS E TRINTA
E SEIS EUROS E CINQUENTA E OITO CÊNTIMOS, REFERENTE AO VALOR DA TAXA
DE LICENCIAMENTO DO PROCESSO Nº 353/08P.

11 - PROCESSO EXPROPRIATIVO DESTINADO À “AMPLIAÇÃO DO
PARQUE DA CIDADE 2016” - PROCESSO 3/2016 - DECLARAÇÃO DE
UTILIDADE PÚBLICA - PARA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
A PRESENTE DELIBERAÇÃO FOI APROVADA, POR UNANIMIDADE DOS MEMBROS
PRESENTES, FICANDO OS DOCUMENTOS ACIMA REFERIDOS E QUE SUSTENTAM
O SEU CONTEÚDO, APENSOS AO MAÇO DE DOCUMENTOS A QUE DIZEM
RESPEITO, ARQUIVADO NOS RESPETIVOS SERVIÇOS.

12 - PROPOSTA PARA ENTRONCAMENTO ENTRE A RUA E A ALAMEDA S.
SILVESTRE EM BALTAR - PARA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU APROVAR, POR UNANIMIDADE, A PROPOSTA
DE ENTRONCAMENTO ENTRE A RUA E A ALAMEDA S. SILVESTRE NA FREGUESIA
DE BALTAR.

13 - INBORVAL - INDÚSTRIA DE BORRACHA, LIMITADA - PROPOSTA
DE CONCESSÃO DE INCENTIVOS, NO ÂMBITO DO REGULAMENTO DE
CONCESSÃO DE INCENTIVOS AO INVESTIMENTO EM PAREDES - PARA
RATIFICAÇÃO
A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, RATIFICAR A PROPOSTA
DE CONCESSÃO DE INCENTIVOS NO ÂMBITO DO REGULAMENTO DE CONCESSÃO
DE INCENTIVOS AO INVESTIMENTO EM PAREDES À EMPRESA “INBORVAL –
INDÚSTRIA DE BORRACHA, LDA”, NOS PRECISOS TERMOS E FUNDAMENTOS QUE
CONSTAM DA INFORMAÇÃO TÉCNICA, QUE SUSTENTA A DECISÃO.

14 - WOODONE, MOBILIÁRIO, S.A. - PROPOSTA DE CONCESSÃO DE
INCENTIVOS, NO ÂMBITO DO REGULAMENTO DE CONCESSÃO DE
INCENTIVOS AO INVESTIMENTO EM PAREDES - PARA RATIFICAÇÃO
A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, RATIFICAR A
PROPOSTA DE CONCESSÃO DE INCENTIVOS NO ÂMBITO DO REGULAMENTO
DE CONCESSÃO DE INCENTIVOS AO INVESTIMENTO EM PAREDES À EMPRESA
“WOODONE, MOBILIÁRIO,SA”, NOS PRECISOS TERMOS E FUNDAMENTOS QUE
CONSTAM DA INFORMAÇÃO TÉCNICA, QUE SUSTENTA A DECISÃO.

15 - PROTOCOLOS ESTABELECIDOS ENTRE O MUNICÍPIO DE PAREDES
E ENTIDADES CULTURAIS - PARA CONHECIMENTO
A CÂMARA MUNICIPAL TOMOU CONHECIMENTO.

EDITAL
Maria Hermínia Guedes Moreira, em substituição do Presidente da Câmara Municipal
de Paredes, faz público que:
Em conformidade com o disposto no art.º 56.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro,
se afixa nos lugares de estilo e publicita no sítio da internet do Município e Boletim
Municipal, as deliberações bem como as decisões destinadas a ter eficácia externa, da
reunião ordinária de 21/12/2016 desta Câmara Municipal.

2 - PROPOSTA DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM
05/12/2016 - PARA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, APROVAR A ATA DE
05/12/2016.

3 - RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA - PARA CONHECIMENTO
A CÂMARA MUNICIPAL TOMOU CONHECIMENTO.

4 - PAGAMENTOS PARA CONHECIMENTO
A CÂMARA MUNICIPAL TOMOU CONHECIMENTO.

5 - MODIFICAÇÃO AO ORÇAMENTO 23ª ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL
ANO 2016 - MODIFICAÇÃO AO ORÇAMENTO DA DESPESA 22ª
ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL - MODIFICAÇÃO AO PLANO DE ATIVIDADES
MUNICIPAIS 15ª ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL - MODIFICAÇÃO AO
PLANO DE INVESTIMENTOS 17ª ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL - PARA
CONHECIMENTO
A CÂMARA MUNICIPAL TOMOU CONHECIMENTO.

6 - CONTRATO - PROMESSA DE DOAÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO DE
PAREDES E FREGUESIA DE VILELA - PARA RATIFICAÇÃO
A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, RATIFICAR A DECISÃO
DE DOAÇÃO DO REFERIDO PRÉDIO À JUNTA DE FREGUESIA DE VILELA O PRÉDIO
URBANO, DENOMINADO ESCOLA PRIMÁRIA E JARDIM DE INFÂNCIA DE CUNHA,
SITO NA RUA DA ESCOLA NÚMERO DOIS, INSCRITO NA MATRIZ PREDIAL SOB O
ARTIGO DOIS MIL CENTO E SESSENTA E NOVE E DESCRITO NA CONSERVATÓRIA
DO REGISTO PREDIAL SOB O NÚMERO MIL NOVECENTOS E DOZE DE VILELA,
COM A INCLUSÃO DE UMA CLÁUSULA DE REVERSÃO, CASO HAJA ALTERAÇÃO
AO FIM PARA O QUAL O IMÓVEL FOI DOADO .

7 - CONTRATO - PROMESSA DE DOAÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO E A
ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DE LORDELO
(ADIL) - PARA RATIFICAÇÃO
A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE RATIFICAR A DECISÃO
DE CELEBRAR CONTRATO-PROMESSA DE DOAÇÃO, ENTRE O MUNICÍPIO

16 - PERDÃO DE DÉBITO DE RENDAS DO EMPREENDIMENTO
CAMARÁRIO “O SONHO”, EM QUE SÃO ARRENDATÁRIOS, LAURINDA
MOREIRA SILVA ALVES E JOSÉ PEREIRA DE SOUSA - PARA DISCUSSÃO
E VOTAÇÃO
A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, APROVAR O PERDÃO
DE DÉBITO DE RENDAS DO EMPREENDIMENTO CAMARÁRIO “O SONHO” –
MADALENA, FREGUESIA DE PAREDES, EM QUE SÃO ARRENDATÁRIOS, LAURINDA
MOREIRA SILVA ALVES E JOSÉ PEREIRA DE SOUSA.

17 - FERNANDA MARIA CONCEIÇÃO FERRAZ - PERDÃO DE DÉBITO DE
RENDA - “ O SONHO “ - PARA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, APROVAR O PERDÃO
DE DÉBITO DE RENDAS DO EMPREENDIMENTO CAMARÁRIO “O SONHO” –
MADALENA, NA FREGUESIA DE PAREDES, EM QUE É ARRENDATÁRIA, FERNANDA
MARIA CONCEIÇÃO FERRAZ.

18 - CONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE MANEIO PARA A CPCJ - ANO DE 2017
- PARA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
A CÃMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, NOS TERMOS E
FUNDAMENTOS CONSTANTES NA INFORMAÇÃO, APROVAR A CONSTITUIÇÃO
DO FUNDO DE MANEIO, NO MONTANTE DE CENTO E CINQUENTA E TRÊS EUROS
E QUINZE CÊNTIMOS, MENSAIS, DESTINADO À CPCJ – COMISSÃO DE PROTEÇÃO
DE CRIANÇAS E JOVENS E PARA SER GERIDO PELA COLABORADORA DA DIVISÃO,
DRA. PAULA MARIA CARDOSO PINHO.

19 - SINALIZAÇÃO VERTICAL NA RUA DAS CRUZES, NA FREGUESIA DE
VANDOMA - PARA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, APROVAR AS PARTES
ESCRITAS E DESENHADAS SOBRE A SINALIZAÇÃO VERTICAL NA RUA DAS
CRUZES NA FREGUESIA DE VANDOMA, NOS TERMOS PROPOSTOS. MAIS FOI
DELIBERADO, COM A MESMA VOTAÇÃO, REMETER O PRESENTE ASSUNTO PARA
SER APRECIADO E VOTADO EM SEDE DE ASSEMBLEIA MUNICIPAL.

20 - CONTRATO-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO
ENTRE O MUNICÍPIO DE PAREDES E A FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE
NATAÇÃO - PARA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, APROVAR O CONTRATOPROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO ENTRE O MUNICÍPIO DE
PAREDES E A FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE NATAÇÃO, NOS PRECISOS TERMOS
EM QUE FOI APRESENTADO.
Paredes e Paços do Concelho, 29 de dezembro de 2016.
A Presidente da Câmara, em regime de substituição,

E DI TA IS, DE SPACHOS E DE L IBE R AÇÕE S C A M A R Á R I A S

REGULAMENTO DO ESTATUTO DO PROVEDOR
DO MUNÍCIPE DE PAREDES

Artigo 11.º

desenvolvimento das suas atividades. Importa referir que o propósito do Pólo de

Duração da designação

Empreendedorismo não passa pelo apoio financeiro das iniciativas empresariais,

1. O mandato do Provedor do Munícipe deverá coincidir com o mandato dos órgãos

passa antes pela disponibilização do espaço físico e por proporcionar condições de
contexto para as iniciativas empresariais e profissionais dos jovens. O Município

autárquicos.

NOTA JUSTIFICATIVA

2. Após o termo do período por que foi designado, o Provedor do Munícipe mantémse em exercício de funções até à posse do seu sucessor.

promovendo o empreendedorismo eo espírito de iniciativa local e, ao mesmo tempo,

Artigo 12.º

Assim, considerando que nos termos da alínea ff) do n° 1 do artigo 33° da Lei 75/2013,

Cessação da designação

já referida, compete à Câmara Municipal “Promover e apoiar o desenvolvimento

os munícipes.

As funções do Provedor do Munícipe cessam antes do termo da designação, nos

de atividades e a realização de eventos relacionados com a atividade económica de

seguintes casos:

interesse municipal”, ainda ao abrigo do disposto na alínea k) do n° 1do Artigo 33°,

A institucionalização desta figura constitui um passo significativo na aproximação

a) Morte ou impossibilidade física permanente;

do mesmo diploma legal, a Câmara Municipal de Paredes, aprova o “Regulamento do

b) Renúncia, formalizada por carta dirigida ao Presidente da Câmara Municipal;

Pólo de Empreendedorismo da Casa da Juventude de Paredes” o qual vai ser objeto

c) Perda dos requisitos de designação para órgão autárquico;

de consulta pública nos termos do disposto no artigo 101° do Código de Procedimento

d) Destituição fundamentada pelo Presidente Câmara Municipal, ou por quem este

Administrativo, para posterior remessa para efeitos de aprovação por parte da

autárquica de modernização administrativa, baseada na prestação de serviços de
qualidade, e de modo a agilizar a interatividade entre os serviços da autarquia e

e no incentivo à participação ativa dos cidadãos na vida pública, onde se inclui o
direito à reclamação por um serviço de qualidade, sendo para tal imprescindível
a existência de um mecanismo que garanta uma apreciação imparcial dessas
reclamações, tendo em vista a resolução dos problemas que as originam e a

Assembleia Municipal de Paredes nos termos do disposto na alínea g) do nº 1, do artigo

delegar.

25º da Lei 75/2013.

apresentação de propostas de melhoria junto dos órgãos competentes e que

Artigo 13.º

evitem a recorrência de reclamações futuras.
Assim, os munícipes poderão apresentar junto do Provedor do Munícipe, queixas
ou reclamações relativas a ações ou omissões dos órgãos e serviços municipais.
O Provedor do Munícipe apreciará com isenção e independência as reclamações, e

solucionar diferendos ou corrigir as situações lesivas dos interesses dos cidadãos.

Disposições gerais

necessários.

Objeto
O presente Regulamento estabelece a constituição da figura do Provedor do

Funções
O Provedor do Munícipe tem por função a defesa e prossecução dos direitos,
liberdades, garantias e interesses legítimos dos munícipes perante os órgãos e

Artigo 1.º
(Objeto)

Artigo 15.º

1 - O presente regulamento define a localização, o funcionamento, a utilização e os

Serviços de Apoio

destinatários do Pólo de Empreendedorismo da Casa da Juventude de Paredes,

Para o desempenho das suas funções, o Provedor do Munícipe dispõe de serviço de

doravante designado por Polo.

apoio técnico e administrativo próprio, que deverá ser disponibilizado pela Câmara

2 – O presente regulamento define ainda os termos gerais do processo de

Municipal, com os meios logísticos necessários.

candidatura dos participantes nos programas descritos no Artigo 3º.

Munícipe de Paredes e respetivo estatuto.
Artigo 2.º

Secção I
Do objeto

periodicidade quinzenal, em período mínimo de uma manhã ou tarde.

munícipe e os diferentes órgãos e serviços municipais.
Artigo 1.º

Artigo 14.º
Atendimento
O Provedor do Munícipe deverá atender presencialmente os cidadãos com

O Provedor do Munícipe assumirá portanto, uma missão de mediador entre o

Artigo 2.º

Artigo 16.º
Interpretação do regulamento

(Finalidade)

A interpretação do presente regulamento, bem como a integração de lacunas e casos

O Polo tem por finalidade proporcionar um espaço físicode trabalho – gabinete

omissos, cabe ao Presidente da Câmara Municipal, ou quem este delegar, aplicando-

partilhado - aos profissionais Liberais Jovens de Paredes e aos empreendedores

se subsidiariamente o Código Procedimento Administrativo.

jovens residentes no Concelho de Paredes, estando desta forma a combater o
desemprego jovem apostando na captação e fixação de jovens talentos.

serviços municipais.

Artigo 17.º
Artigo 3.º
Iniciativa

O Provedor do Munícipe exerce as suas funções com base em queixas apresentadas

Artigo 3.º

Entrada em vigor

(Âmbito)

O Presente regulamento entra em vigor na data da sua publicação, em boletim

O Poloproporcionará espaços de trabalho para duas tipologias de programas:

municipal.

a) O Coworking para profissionais Liberais Jovens; e

pelos munícipes, ou por iniciativa própria relativamente a factos que por qualquer

b) O Centro de Gestação de Ideias de Negócio para Jovens;

outro modo cheguem ao seu conhecimento.

Artigo. 4º

Artigo 4.º

EDITAL

Competências
Ao Provedor do Munícipe compete:
a) Receber queixas e reclamações relativamente aos órgãos e serviços das entidades
referidas no artigo 2º.
b) Manter o diálogo, com o queixoso/a, sempre que tal se revele indispensável para

PROJETO DE REGULAMENTO DO POLO DE
EMPREENDEDORISMO DA CASA DA JUVENTUDE

apreciação da questão.

CONSULTA PÚBLICA

c) Solicitar e reclamar respostas, elementos e esclarecimentos diretamente dos
órgãos e serviços municipais, com o conhecimento do Presidente da Câmara ou o
Vereador do Pelouro do assunto ou matéria em causa.
d) Emitir pareceres, recomendações e propostas no âmbito das suas competências,
enviando-as aos titulares dos órgãos e serviços respetivos, sempre com
conhecimento ao Presidente da Câmara, quando não lhe sejam diretamente
dirigidos.
e) Prestar informação a solicitação da Câmara ou da Assembleia Municipal, sobre
matérias relacionadas com a sua atividade.
f) 
Elaborar relatório anual da sua atividade, a remeter à Câmara Municipal e
Assembleia Municipal, anotando as iniciativas tomadas, as queixas recebidas, as
diligências efetuadas e quando possível, os resultados obtidos.
Artigo 5.º
Dever de Cooperação
1. As entidades e serviços a que se refere o artigo 2.º devem prestar ao Provedor
do Munícipe, toda a colaboração que lhe for solicitada no desempenho das suas
funções, e dentro dos limites da Lei.
2. O Provedor do Munícipe tem acesso às informações e documentos, dentro dos
limites da Lei, podendo deslocar-se aos locais de funcionamento dos serviços.
3. 
Os autarcas, os titulares de cargos de chefia, e demais colaboradores do
município têm o dever de prestar ao Provedor do Munícipe, os esclarecimentos e
informações solicitadas em prazo razoável, que não deverá exceder 30 dias.

Artigo 6.º
Limites de Intervenção
O Provedor do Munícipe não tem competência para anular, revogar ou modificar
quaisquer decisões ou atos das entidades referidas no artigo 2º, nem a sua intervenção
suspende quaisquer prazos legais, regulamentares ou de qualquer outra natureza.

Celso Manuel Gomes Ferreira, Presidente da Câmara Municipal de Paredes, torna
público que

para Elaboração do Projeto de Regulamento do Polo de Empreendedorismo da Casa
da Juventude, publicitado na página da internet deste Município, e considerando que
não houve ninguém que se constituísse como interessado, o presente regulamento
é submetido à consulta pública pelo prazo de 30 dias a contar do dia seguinte à
publicação do presente aviso no Boletim Municipal e na Internet no sítio institucional
da Câmara Municipal, nos termos do do art.º 101.º do Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de

Artigo 8.º

Juventude;
b) 
Coworking para Profissionais Liberais Jovens: Programa do Polo de
Empreendedorismo da Casa da Juventude que dá a possibilidade aos jovens
profissionais liberais de Paredes, de exercerem a sua atividade num espaço
partilhado, com todas as condições para executarem condignamente a sua
profissão.
c) Centro de Gestação de Ideias de Negócio para Jovens: Programa do Pólo de
de Paredes na concretização da sua ideia de negócio através da disponibilização
de um espaço físico para trabalho, apoio na elaboração do plano de negócios e por
proporcionar condições de contexto para as iniciativas empresariais.
d) Espaço de Trabalho: espaço localizado nas salas de trabalho, destinado aos
participantes das duas tipologias de programas descritas no Artigo anterior
e equipado com uma secretária, um apoio de gavetas e um lugar individual de
armário.
Artigo 5º

Durante este período, os interessados poderão apresentar as sugestões que
entenderem por convenientes, devendo as mesmas ser endereçadas ao Presidente
da Câmara Municipal de Paredes Divisão Administrativa - Projeto de Regulamento
do Polo de Empreendedorismo da Casa da Juventude, por correio registado para
o Município de Paredes, Praça José Guilherme, 4580 – 130 Paredes, ou ainda por
correio eletrónico para cmparedes@cm-paredes.pt, ou entregues presencialmente
no Balcão Único, sito na referida morada.
Para constar, publica-se o presente aviso, sendo ainda publicitado no sítio
institucional da Câmara Municipal.

(Destinatários)
1 – O Polo tem como destinatários os jovens de Paredes entre os 18 e os 35 anos, que
demonstrem um perfil empreendedor e que pretendam começar a sua atividade
profissional ou o seu negócio com a ajuda da Casa da Juventude.
2 – A admissão para o programa de Coworking para Profissionais Liberais Jovens tem
os seguintes requisitos cumulativos:
a) Jovens com menos de 36 anos de idade (não tenham completado os 36 anos), à
data da apresentação do formulário de candidatura online;
b) Ser profissional Liberal e estar apto a exercer a profissão;

E eu Verónica de Brito Castro, Chefe da Divisão Administrativa, o subscrevi.

c) Profissional Liberal com menos de 2 anos de atividade;
d) Residência em Paredes;
e) Sem escritório ou espaço de trabalho próprio;

A Chefe de Divisão Administrativa,

f) Cumprir as condições legais necessárias para o exercício da atividade que se

Paredes e Paços do Concelho, 12 de janeiro de 2017.

propõem desenvolver;
3 - A admissão ao programa do Centro de Gestação de Ideias de Negócio para Jovens
tem os seguintes requisitos cumulativos:

O Presidente da Câmara,

a) Jovens com menos de 36 anos de idade (não tenham completado os 36 anos), à
data da apresentação do formulário de candidatura on-line, que se apresentem
individualmente ou em grupo;

Remuneração
prestação de serviços, cumprindo as disposições da contratação pública.

a) Entidade Gestora: O polo é gerido pelo Município de Paredes através da Casa da

janeiro

Artigo 7.º
O Provedor do Munícipe desempenha a sua atividade em regime de contrato de

(Definições)

Empreendedorismo da Casa da Juventude que apoia os Jovens empreendedores

Decorrido o prazo estabelecido no aviso de publicitação do Início ao Procedimento

PROPOSTA DE REGULAMENTO

b) Residência em Paredes;
c) Cumprir as condições legais necessárias para o exercício da atividade que se
propõem desenvolver;

PARA O POLO DE EMPREENDEDORISMO

4 –O programa Centro de Gestação de Ideias de Negócio para Jovens incorpora

DA CASA DA JUVENTUDE

uma vertente de incubação de empresas que se destina a empresas com sede em

Apresentação e apreciação de queixas
1. As queixas devem ser apresentadas por escrito e devem conter a identificação

Paredes ou a empresas que alterem a sua sede fiscal para o Concelho Paredes, com

pessoal e fiscal e morada do seu autor, bem como a sua assinatura pessoal ou a rogo.

menos de 2 anos de existência (desde a constituição legal da empresa até à data

2. 
As queixas são objeto de uma apreciação preliminar, sendo liminarmente

da apresentação do formulário de candidatura online), desde que a empresa tenha

Preâmbulo

indeferidas as queixas anónimas, bem como as manifestamente destituídas de
3. O Provedor do Munícipe pode, sempre que entender, convidar os queixosos a
fornecer esclarecimentos sobre os factos relatados ou as razões invocadas.
4. Na apreciação das queixas admitidas serão dispensadas todas as formalidades
não reputadas essenciais para salvaguarda dos direitos e interesses legalmente
protegidos.
Artigo 9.º
O Provedor do Munícipe exerce as suas funções com autonomia e imparcialidade.
Artigo 10.º
Designação
1. O Provedor do Munícipe é designado pelo órgão executivo.
2. O Provedor do Munícipe deve gozar de reconhecida reputação de integridade
moral e cívica, bem como de reconhecido mérito.
3. O Provedor do Munícipe não deve ter ligações profissionais ou económicas aos
serviços municipais, nem deve exercer cargo autárquico ou qualquer cargo político
de natureza partidária.

Em 4 de Maio de 2016 foi aprovado, em reunião de Câmara do Município de Paredes,

número anterior.

um programa pensado e delineado exclusivamente para a juventude do Concelho. Este

Artigo. 6º

programa visa envolver os jovens do Concelho Paredes num projeto que dá pelo nome
de Casa da Juventude. A implementação deste projeto é concretizada através de um
conceito diferenciador de Casa de Juventude que pretende ser dinâmico, agregador e

Autonomia e imparcialidade

a sua situação contributiva regularizada com a Segurança Social e com a Fazenda
Nacional e que 30 % ou mais dos seus sócios cumpra os requisitos cumulativos do

fundamento ou reveladoras de má-fé.

transversal a todos os jovens de Paredes. Este conceito diferenciador materializa-se
em três polos distintos que em conjunto compõem o projeto da Casa da Juventude,
são eles: Polo da Criatividade, Pólo do Empreendedorismo e os Polos Temáticos e
Descentralizados.
Deste modo e, tendo em conta que o Município de Paredes no âmbito das suas
atribuições consagradas na Lei nº 75/2013 de 12 de Setembro, apoia e impulsiona o
desenvolvimento de atividades de interesse municipal, incluindo as de cariz económico
que constituem uma mais-valia estratégica para o Concelho de Paredes, é criado o Polo
de Empreendedorismo da Casa da Juventude de Paredes no edifício da Incubadora para
o Design do Mobiliário, situado na Aldeia Agrícola na Cidade de Paredes.
O objetivo principal do Polo de Empreendedorismo passa por apoiar os jovens
empreendedores do Concelho de Paredes, disponibilizando o espaço físico para o

/
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2- A localização do Polo pode ser alterada a qualquer momento por decisão da
Entidade Gestora do Polo.
3 – Caso se verifique o descrito no número anterior, todas as condições e todos os
direitos e deveres de todas as partes mantêm-se conforme o presente Regulamento.
Artigo. 8º
(Horário de Funcionamento)
1 - O Polo está aberto ao público de segunda a sexta-feira entre as 9:00h e as 12:30h
e entre as 14:00h e as 17:30h.
2 - Os participantes nas duas tipologias de programas descritas no Artigo 3º, podem
utilizar as instalações do Polo, única e exclusivamente para o fim contratualizado, de
segunda a sexta-feira entre as 8:00h e as 20:00h.
3- Os participantes nas duas tipologias de programas descritas no Artigo 3º, terão
um cartão de acesso às instalações que é pessoal e intransmissível.
4 – O acesso às instalações do Polo, por parte dos participantes nas duas tipologias
de programas descritas no Artigo 3º, fora do horário definido no número 1 do presente
artigo, deve ser feito no restrito respeito das normas de segurança, mediante uma
correta utilização do sistema de controlo de acesso e com total respeito pelas
instalações, equipamentos e pertences do Polo e demais participantes das duas
tipologias de programas descritas no Artigo 3º.

Capítulo I

que deverá ser disponibilizado pela Câmara Municipal, com os meios logísticos

serviços visados e órgãos municipais competentes as recomendações necessárias,
com o objetivo de facilitar, resolver ou eliminar as situações objetos de queixa,

Articulado

Gabinete do Provedor do Munícipe
O Provedor do Munícipe dispõe de serviço de apoio técnico e administrativo próprio,

embora sem poder decisório, poderá dirigir posteriormente junto das instituições e

10

de Paredes pretende desta forma apostar na captação e fixação de jovens talentos,
combater o desemprego jovem.

A constituição da figura do Provedor do Munícipe inscreve-se numa estratégia

N.º

(Duração dos Programas)
1 - O programa de Coworking para Profissionais Liberais Jovens tem uma duração
máxima de 1 ano e seis meses, com início no momento da assinatura do contrato de
participante.
2 - O programa Centro de Gestação de Ideias de Negócio para Jovens tem uma
duração máxima de 2 anos, com início no momento da assinatura do contrato de
participante.
Secção II
Das Instalações
Artigo. 7º
(Localização)
1 - O Polo situa-se no edifício da Incubadora para o Design do Mobiliário, sito na
Aldeia Agrícola, Alameda José Cabral nº 65 A, 4580- 125 PAREDES.

Artigo. 9º
(Caraterização dos espaços)
1 – O Polo tem três tipologias de espaços:
a) Espaço de reflexão de grupo, descanso e convívio;
b) Sala de Reuniões;
c) Salas de trabalho;
2 – O Espaço de reflexão de grupo, descanso e convívio destina-se a todos os
participantes nos programas do Artigo 3º.
3– A Sala de reuniões pode ser utilizada por qualquer participante das tipologias
de programas descritas no Artigo 3º, mediante prévia marcação com os serviços da
Entidade Gestora do Polo.
4 – As Salas de trabalho são utilizadas em regime de Coworking e cada participante
dos programas descritos no Artigo 3º apenas pode frequentar a sala onde está
localizado o seu espaço de trabalho.
Artigo. 10º
(Utilização dos espaços)
1 – A utilização dos espaços de trabalho destina-se exclusivamente à prossecução da
ideia de negócio no caso do programa Centro de Gestação de Ideias de Negócio para
Jovens e à atividade de cada profissional liberal no caso do programa Coworking para
profissionais Liberais Jovens.
2- A gestão dos espaços individuais, bem como, a sua manutenção e conservação é
da inteira responsabilidade do respetivo participante nos programas descritos no
Artigo 3º.
3 - Os participantes nos programas descritos no Artigo 3º são responsáveis pela
aquisição dos equipamentos, materiais e matérias-primas necessárias à normal
prossecução da sua atividade.
4 - É expressamente proibida a realização de quaisquer benfeitorias ou alteração
nas instalações, nomeadamente, a realização de pinturas ou colocação de elementos
fixos sem autorização prévia e expressa da entidade gestora.
Capítulo II
Serviços prestados pela entidade gestora
Artigo. 11º
(Serviços)
O Polo disponibiliza os seguintes serviços:
a) Gerais: proporcionam a limpeza dos espaços e a utilização da sala de reuniões
mediante marcação;
b) Administrativos: compreendem a receção e encaminhamento de público no horário
normal de funcionamento fixado no nº1 do Artigo 8º do presente Regulamento,
receção e encaminhamento de chamadas telefónicas e recolha e distribuição de
correio;
c) 
Apoio Técnico: aconselhamento ao nível da gestão no programa Centro de
Gestação de Ideias de Negócio para Jovens;
Artigo. 12º
(Condições de Utilização dos serviços e das instalações do Polo)
O uso e fruição dos serviços descritos no Artigo 11º e dos espaços enumerados no
Artigo 10º,por parte dos participantes nos programas do Artigo 3º, depende de
prévia celebração de contrato administrativo com a Entidade gestora a ocorrer após
o processo de candidatura definido no Capitulo V do presente regulamento.
Capítulo III
Direitos e deveres das partes
Secção I
Da Entidade Gestora
Artigo. 13º
(Deveres da Entidade Gestora)
A entidade gestora compromete-se a dar integral cumprimento às obrigações
e deveres resultantes da celebração do contrato administrativo, bem como, a
disponibilização dos serviços a prestar nos termos do artigo 12º do presente
regulamento.
Artigo 14º
(Dever de Promoção)
A entidade gestora compromete-se a promover e divulgar pelos meios adequados, o
projeto do Pólo junto da população do Município de Paredes.
Artigo. 15º
(lsenção de Responsabilidades da Entidade Gestora)
A entidade gestora não é responsável, em qualquer circunstância, pelo
incumprimento das obrigações fiscais, laborais, de segurança social, comerciais
e financeiras, ou outras, que constituam encargo dos participantes nos programas
do Artigo 3º seja perante, o Estado, outras entidades públicas, fornecedores,
colaboradores ou quaisquer terceiros.
Artigo. 16º
(Confidencialidade)
A entidade gestora compromete-se a conservar e a não utilizar as informações que
lhe são fornecidas, pelos participantes nos programas do Artigo 3º,com outros fins
que não sejam a prossecução dos objetivos do projeto do Polo.
Secção II
Dos Participantes
Artigo. 17º
(Direitos dos Participantes)
1 - Os Participantes nos programas do Artigo 3º, têm acesso aos espaços enumerados
no Artigo 10º, têm direito aos serviços do Artigo 11º, com exceção da alínea c) do
mesmo Artigo que só se destina aos participantes no programa Centro de Gestação
de Ideias de Negócio para Jovens.
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2 – Os participantes nos programas do Artigo 3º poderão solicitar através de
requerimento dirigido à entidade gestora do Polo, que carece por parte desta de
aprovação expressa, outros equipamentos e espaços dentro do edifício do Polo.
Artigo. 18º
(Deveres dos Participantes)
1 -Os participantes nos programas do Artigo 3º estão obrigados ao cumprimento
de todas as disposições do presente Regulamento, bem como ao cumprimento das
obrigações resultantes do contrato administrativo celebrado com o Município de
Paredes.
2 – Os participantes nos programas do Artigo 3º devem manter boas relações de
convivência cívica com os outros participantes, com o pessoal da entidade gestora
e com o público que esteja de visita ao Polo.
3- Os participantes nos programas do Artigo 3º estão obrigados a dar um uso
normal e adequado às instalações do Polo e devem respeitar as instalações, os
equipamentos e os pertences do Polo e dos demais participantes.
4 – Os participantes nos programas do Artigo 3º estão obrigados a respeitar as
normas de higiene e segurança, relevantes para as atividades desenvolvidas no Polo.
5 - Os participantes nos programas do Artigo 3º devem dar um uso eficiente ao
consumo energético, ao consumo de água e à utilização dos meios de comunicação
colocados à disposição pela entidade gestora do Polo.
6 – Os participantes nos programas do Artigo 3º são responsáveis por manterem
limpos e arrumados os espaços que utilizem.
Capítulo III
Processo Disciplinar
Artigo. 19º
(Abertura do Processo Disciplinar)
1 - O Incumprimento de qualquer norma do presente Regulamento, doravante
designado por infração, por parte dos participantes nos programas do Artigo 3º dá
sempre lugar à abertura de processo disciplinar.
2– As infrações cometidas, pelos participantes nos programas do Artigo 3º, são
classificadas em leves, graves e muito graves.
3– São consideradas infrações leves:
a) A falta de respeito, de consideração e o incumprimento do dever de manutenção
de boas relações de convivência cívica dos participantes com outros participantes
nos programas do Artigo 3º, com o pessoal da entidade gestora e com o público
que esteja de visita ao Polo;
b) O incumprimento do dever dos participantes darem um uso eficiente ao consumo
energético, ao consumo de água e à utilização dos meios de comunicação
colocados à disposição pela entidade gestora do Polo, nos termos do nº 5 do
Artigo 18º;
c) O incumprimento do dever dos participantes manterem limpos e arrumados os
espaços do Polo que utilizem nos termos do nº 6 do Artigo 18º;
4– São consideradas infrações graves:
a) O incumprimento do dever dos participantes estarem obrigados a respeitar as
normas de higiene e segurança, relevantes para as atividades desenvolvidas no
Pólo, nos termos do nº 4 do Artigo 18º;
b) O incumprimento do horário do Pólo nos termos do nº 2 do Artigo 8º;
c) A Reincidência em infrações leves;
5 – São consideradas infrações muito graves:
a) O incumprimento do dever a que os participantes estão sujeitos de darem um uso
normal e adequado às instalações do Polo, nos termos do Artigo 18º nº 3, 1ª parte;
b) O dano provocado pelo participante ou provocado por outrem mas com a sua
participação, nas instalações, nos equipamentos e nos pertences do Pólo e dos
demais participantes nos programas do Artigo 3º;
c) 
A desobediência a notificações enviadas pela Entidade Gestora que deem
cumprimento a regras do presente Regulamento;
d) Todo e qualquer tipo de desacatos, de índole física ou verbal, provocada ou em que
estejam envolvidos os participantes nos programas do Artigo 3º;
e) A utilização por parte de outrem do cartão de Acesso ao Polo com o conhecimento
do participante no Artigo 3º;
f) A reincidência em infrações graves;
Artigo. 20º
(Conhecimento da Infração)
A Entidade gestora toma conhecimento da Infração por conhecimento próprio ou, por
denúncia de outros participantes nos programas do Artigo 3º ou do público em geral.
Artigo. 21º
(Do Inquérito)
A Entidade Gestora após tomar conhecimento da infração deverá proceder à
abertura de Inquérito e fazer a devida investigação dos factos.
Artigo. 22º
(Da Investigação)
A Entidade Gestora procede à Investigação por meios próprios através da análise de
eventuais provas documentais, pela inquirição de testemunhas e pela inspeção aos
espaços mencionados no nº 1 do Artigo 9º.
Artigo. 23º
(Final do Inquérito)
1 - A Entidade Gestora encerra o inquérito, arquivando-o ou enviando nota de culpa ao
participante que cometeu a infração, num prazo máximo de 15 dias úteis.
2– A Entidade Gestora procede ao arquivamento do inquérito logo que tiver recolhido
prova bastante de se não ter verificado infração, ou quando no final do prazo máximo
do inquérito não tenham sido recolhidos indícios suficientes de se ter verificado a
infração ou do participante que a cometeu.
3 – A Entidade Gestora deduz Nota de Culpa contra o participante nos programas
do Artigo 3º, dentro do prazo do nº1, sempre que tenham sido recolhidos indícios
suficientes de se ter verificado a infração.
Artigo. 24º
(Nota de Culpa)
1 – A Nota de Culpa deverá ser devidamente fundamentada em conformidade com os
factos apurados e com o presente Regulamento.
2 – A Nota de Culpa deve ser enviada por carta registada para a morada do
participante nos programas do Artigo 3º.
Artigo. 25º
(Resposta à Nota de Culpa)
1 - O participante nos programas do Artigo 3º sobre quem é deduzida a Nota de Culpa
tem 10 dias úteis para responder por escrito à Nota de Culpa.
2– A resposta à Nota de Culpa deve ser enviada por carta registada para a morada do
Polo, mencionada no nº 1 do Artigo 7º.
Artigo. 26º
(Decisão Final)
1 - Após a resposta à Nota de Culpa ou depois de decorridos os 10 dias úteis sem
ter sido entregue resposta à Nota de Culpa, nos termos do nº 1 do artigo anterior,
a Entidade Gestora tem 15 dias úteis para proferir uma decisão final onde absolve o
participante ou, o condena nos termos do Artigo 27º.
2 –A Decisão Final da Entidade Gestora deverá ter em conta e deverá ser
fundamentada com os seguintes itens:
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a) A Nota de Culpa;
b) A Resposta à Nota de Culta, quando esta se verificar;
c) A Intensidade do dolo ou negligência do participante;
d) A conduta do participante anterior ao facto e a conduta posterior a este;
e) Uma possível reincidência, quando esta se verificar;
3 – A Decisão Final deverá ser devidamente fundamentada nos termos do número
anterior.
4 - A Decisão final deve ser enviada por carta registada para a morada do participante
nos programas do Artigo 3º.
Artigo. 27º
(Sanções)
1 - As sanções aplicáveis aos participantes nos programas do Artigo 3ºpelas
infrações que cometam são as seguintes:
a) Repreensão escrita no caso de infração leve;
b) Suspensão no caso de infração grave;
c) Expulsão com resolução do contrato administrativo no caso de infração muito
grave;
2– A sanção de repreensão escrita da alínea a) do número anterior consiste em
mero reparo pela infração praticada, que deverá ser anexa à Decisão Final e enviada
conjuntamente com esta nos termos do número 4 do Artigo anterior.
3- A sanção de suspensão da alínea b) do número 1 do presente artigo, consiste na
proibição do participante nos programas do Artigo 3º de frequentar as instalações
do Polo por um período mínimo de 1 dia útil a um período máximo de 20 dias úteis.
4 - A sanção de expulsão com resolução do contrato administrativo enunciada
na alínea c) do número 1 do presente artigo, consiste no afastamento definitivo e
expulsão do respetivo programa do Artigo 3º em que o participante esteja inserido,
sem possibilidade de voltar a fazer candidatura aos programas do Artigo 3º por um
período de 2 anos.
Capítulo IV
Resolução Contratual
Artigo. 28º
(Resolução Contratual)
1 –A relação contratual dos participantes do Artigo 3º com o Município de Paredes
cessa automaticamente, quando:
a) Termine o prazo aplicável do Artigo 6º;
b) O participante seja punido com sanção de expulsão em processo disciplinar nos
termos do Artigo 27º nº1 alínea a) e nº4;
c) Por iniciativa própria do participante;
d) O participante esteja 40 dias úteis consecutivos sem frequentar as instalações do
Pólo, sem aviso prévio à Entidade Gestora;
2- Na situação prevista na alínea a) do número anterior, o participante é informado
presencialmente pela Entidade Gestora do final do respetivo programa do Artigo
3º ou na impossibilidade da informação ser transmitida pessoalmente será enviada
carta registada para a morada do participante.
3 - Na situação prevista na alínea b) do nº 1, o participante é informado da resolução
contratual por meio da Decisão Final do Processo Disciplinar nos termos do Artigo
26º nº 4.
4- Na situação prevista na alínea c) do nº 1, o participante deve com uma antecedência
mínima de 15 dias úteis em relação à sua saída apresentar por escrito à Entidade
gestora a sua iniciativa de abandonar o programa do Artigo 3º no qual está inserido e
deve também fazer uma breve exposição dos motivos da resolução contratual.
5- Na situação prevista na alínea d) do nº 1, o participante é informado pela
Entidade Gestora, por carta registada para a sua morada, da resolução contratual
com o Município de Paredes pela não utilização das instalações do Pólo e pela sua
inatividade.
6– Para efeitos da contagem dos 40 dias úteis da alínea d) do presente Artigo, não
contam eventuais períodos de suspensão previstos no Artigo 27º nº1 alínea b) e nº3.
Artigo. 29º
(Saída do Polo)
1 – A saída e consequente entrega do espaço de trabalho por parte do participante à
Entidade Gestora, nos casos das alíneas a) e b) do nº 1 do Artigo anterior, faz-se nos 5
dias úteis seguintes à receção da informação da resolução contratual.
2- A saída e consequente entrega do espaço de trabalho por parte do participante
à Entidade Gestora, no caso da alínea c) do nº 1 do Artigo anterior, faz-se nos 15 dias
úteis seguintes à apresentação da sua iniciativa de saída, nos termos do nº 4 do
Artigo anterior.
3– Na situação prevista na alínea d) do nº 1do Artigo 28º, o participante tem 5 dias
úteis para entregar o seu espaço de trabalho e abandonar as instalações do Polo após
a receção da carta nos termos do nº 5 do Artigo anterior.
5 – No caso de o participante não desocupar e não entregar o espaço de trabalho
depois de ultrapassados os prazos dos números anteriores do presente Artigo,
a Entidade Gestora deverá ocupar por iniciativa própria o espaço de trabalho do
participante em questão e deverá guardar todos os pertences do participante até
que este proceda ao seu levantamento.
6 – Os participantes devem no momento da saída entregar à Entidade Gestora
chaves e cartões do Polo que mantenham na sua posse.
7– Os participantes devem entregar o seu espaço de trabalho limpo e arrumado.
Capítulo V
Processo de Candidatura
Artigo. 30º
(Fases da candidatura)
1 – É da responsabilidade da Entidade Gestora a aprovação dos candidatos a
participantes nos programas do Artigo 3º em cada uma das fases.
2 - A candidatura ao programa de Coworking para Profissionais Liberais Jovens tem
as seguintes fases:
a) Preenchimento do formulário online;
b) Entrevista de acolhimento, com prova dos dados apresentados no formulário
online, em conformidade com o nº2 do Artigo 5º;
c) Entrega de documentação solicitada pela Entidade Gestora;
d) Entrevista Final;
3- A admissão ao programa do Centro de Gestação de Ideias de Negócio para Jovens
tem as seguintes fases:
a) Preenchimento do formulário online;
b) Entrevista de acolhimento, com prova dos dados apresentados no formulário
online, em conformidade com o nº3 do Artigo 5º, e entrega do plano de negócios
ao candidato ou candidatos a participantes com a exceção do candidato ou
candidatos nos efetuem candidatura nos termos do nº4 do Artigo 5º;
c) Primeira análise à elaboração do plano de negócios, com a exceção do candidato ou
candidatos nos efetuem candidatura nos termos nº4 do Artigo 5º;
d) Entrega de documentação solicitada pela Entidade gestora;
e) Entrevista Final;
Artigo. 31º
(Candidatura)
O processo de candidatura aos programas do Artigo 3º só estará finalizado depois de
concretizadas todas as fases de candidatura nos termos do Artigo 30º.

Artigo. 32º
(Participantes)
1 - Depois de finalizado o processo de Candidatura, o candidato está apto a assinar o
contrato administrativo com o Município de Paredes.
2 - O candidato torna-se participante nos programas do Artigo 3º após a assinatura
do contrato administrativo com o Município de Paredes e depois da ocupação do seu
espaço de trabalho.
Artigo. 33º
(Limite de Participantes)
1 – A Entidade Gestora só poderá aceitar os participantes para os quais tenha
disponível um espaço de trabalho.
2– Têm preferência as candidaturas primeiramente finalizadas e as candidaturas cujo
objeto de trabalho assente no Design de Mobiliário e nas Artes Decorativas.
3– Depois de finalizado o processo de candidatura, se a Entidade Gestora não tiver
disponibilidade de espaços de trabalho no Polo, não haverá lugar a assinatura do
contrato administrativo com o Município de Paredes e o candidato fica em lista de
espera até existir disponibilidade de espaços de trabalho.
Capítulo VI
Disposições Finais
Artigo. 34º
(Fiscalização)
A fiscalização do cumprimento das disposições do presente regulamento compete
à Entidade Gestora.
Artigo. 35º
(Contagem dos Prazos)
Sempre que nada seja referido, os prazos estabelecidos no presente regulamento
contam-se de acordo com as regras previstas no Código de Procedimento
Administrativo.
Artigo. 36º
(Casos Omissos)
Os casos omissos no presente regulamento e as situações geradoras de dúvidas
serão resolvidos por despacho do Presidente da Câmara Municipal de Paredes.
Artigo. 37º
(Entrada em Vigor)
O presente regulamento entra em vigor no dia útil imediatamente a seguir ao da sua
publicação no Boletim Municipal.

Capítulo I
OBJECTO E ÂMBITO DE APLICAÇÃO

Artigo 1.º
Objeto
O presente Código é um documento de referência que contempla os princípios e
as linhas de orientação em matéria de ética e conduta profissional para os agentes
públicos em exercício de funções na CMP e pretende reunir num documento único as
normas gerais e especiais sempre válidas no plano interno e externo.
Artigo 2.º
Âmbito de aplicação
1. O Código aplica-se a todos os agentes públicos em exercício de funções na CMP,
qualquer que seja a natureza do seu vínculo, incluindo trabalhadores, dirigentes,
eleitos, prestadores de serviços e estagiários, (adiante sempre denominados
agentes públicos), nas relações com a instituição e com os cidadãos em geral.
2. É da responsabilidade de todos os agentes públicos a aplicação das regras
contidas no presente código dependendo, em particular, daqueles com posições
hierárquicas superiores uma atuação exemplar quanto à adesão aos princípios e
critérios nele estabelecidos, bem como assegurar o seu cumprimento.

Capítulo II
PRINCÍPIOS NORTEADORES DA AÇÃO
Título I
Princípios Gerais

Artigo 3.º
Princípios Gerais
Os agentes públicos em exercício de funções na CMP, estão exclusivamente ao
serviço do interesse público, subordinados à Constituição e à Lei, devendo ter
sempre uma conduta responsável e ética. Assim, todos os agentes públicos que
mantenham algum laço jurídico-laboral com a CMP devem observar e respeitar
os princípios enunciados nos artigos seguintes, de acordo com a Carta Ética da
Administração Pública Portuguesa.
Artigo 4.º
Legalidade
No exercício das suas funções, os agentes públicos estão exclusivamente ao serviço
da lei e demais normas aprovadas pela CMP e Assembleia Municipal de Paredes
(AMP).

CÓDIGO DE CONDUTA ÉTICA
CÂMARA MUNICIPAL DE PAREDES

Artigo 5.º
Serviço ao público

ÍNDICE

1. No exercício das suas funções, os agentes públicos devem atuar com espírito de
serviço ao público, prestando aos cidadãos informação correta e atempada sobre os
processos em que sejam interessados, nos termos previstos na lei, bem como sobre
os seus direitos e os meios para os salvaguardar.

INTRODUÇÃO

2. Os agentes públicos devem respeitar o direito de reclamação, em especial como
forma de recurso perante más condutas ou más práticas.

CAPÍTULO I
- OBJECTO E ÂMBITO DE APLICAÇÃO

Artigo 6.º

CAPÍTULO II

Igualdade

- PRÍNCIPIOS NORTEADORES DA AÇÃO

1. Nas relações com os cidadãos os agentes públicos respeitam o princípio da
igualdade material, assegurando que situações idênticas são objeto de tratamento
igual, devendo justificar diferenças de tratamento por motivos relevantes e
objetivos.

• TÍTULO I: PRÍNCIPIOS GERAIS
• TÍTULO II: PRÍNCIPIOS BÁSICOS
CAPÍTULO III: DISPOSIÇÕES FINAIS

2. Os agentes públicos não podem discriminar injustificadamente os cidadãos com
base na nacionalidade, género, raça, cor, características genéticas, origem étnica ou
social, língua, religião ou crença, opiniões políticas ou outras, condição económica,
nascimento, deficiência, idade ou orientação sexual.

ANEXO 1: GLOSSÁRIO
ANEXO 2: QUADROS SÍNTESE

Artigo 7.º

INTRODUÇÃO

Justiça e Imparcialidade

O Conselho de Prevenção da Corrupção, na sua Recomendação de 7 de novembro de
2012, recomendou, a par de outros procedimentos, a adoção de manuais de conduta
por parte das entidades públicas que definam, entre outras, matérias conexas com a
prevenção e gestão de conflitos de interesses.
O presente Código de Conduta Ética, adiante designado por Código, dando, assim,
cumprimento à referida recomendação, tem como objetivo sistematizar um
conjunto de princípios legais, éticos e sociais que decorrem de legislação diversa,
por forma a criar um denominador comum de comportamento por parte dos eleitos,
dirigentes e trabalhadores da Câmara Municipal de Paredes (CMP) que reflita uma
conduta de serviço público ao serviço dos cidadãos.
A sua adequada aplicação depende, acima de tudo, da responsabilidade profissional
dos seus destinatários, em particular daqueles com posições hierárquicas de nível
superior que devem ter uma atuação exemplar no tocante à adesão aos princípios e
critérios estabelecidos, bem como assegurar o seu cumprimento.
É no estrito e rigoroso cumprimento desta linha de princípios e valores que se
estabelece o relacionamento entre a CMP e os cidadãos interessados nas suas
decisões.
Deste modo, o presente Código visa dar a conhecer ao cidadão o grau de exigência
interna adotado pela CMP, clarificando as normas éticas que determinem a atuação
e comportamento dos seus funcionários.
Com efeito, para assegurar que cada cidadão tenha plena confiança no Município,
como pessoa coletiva de bem e na integridade da CMP enquanto executora das
políticas municipais, cada agente público deve respeitar e aderir aos princípios de
conduta ética estabelecidos neste Código, bem como implementar na sua atividade
laboral quotidiana as normas aí contidas.
Foram acolhidos os princípios constantes dos seguintes diplomas legais:

1. No exercício das suas funções, os agentes públicos não podem privilegiar,
beneficiar, prejudicar, privar de qualquer direito ou isentar de qualquer dever outras
pessoas com quem se relacionem.
2. No exercício das suas funções, os agentes públicos devem tratar imparcialmente
os diferentes interesses privados, sem privilegiar ou atribuir tratamento
diferenciado a favor de nenhum deles, ressalvadas as prioridades previstas na lei.
3. Os agentes públicos, no uso de poderes discricionários, devem assegurar que a
situações iguais correspondem decisões iguais, vinculando-se a proferir decisões
do mesmo sentido em face de situações iguais.
Artigo 8.º
Colaboração
1. No exercício das suas funções, os agentes públicos devem manter uma atitude de
colaboração com os seus colegas, os superiores ou subordinados hierárquicos, os
eleitos locais e os membros dos respetivos gabinetes.
2. A colaboração implica a partilha da informação relevante dentro do serviço
ou com outros serviços, a chamada de atenção dos superiores hierárquicos para
as situações que possam implicar a tomada de providências, designadamente
de natureza regulamentar, a sugestão das medidas preventivas e corretivas que
entendam adequadas e de introdução de melhorias nos processos de trabalho.
Artigo 9.º
Proporcionalidade
Os agentes públicos atuam com ponderação e razoabilidade, certificando-se de
que as medidas adotadas são as mais adequadas, necessárias e proporcionais aos
objetivos a realizar.

• Constituição da República Portuguesa;
• Código Europeu de Boa Conduta Administrativa1;

Artigo 10.º

• Código de Procedimento Administrativo;

Integridade

• Crimes da responsabilidade de titulares de cargos políticos2;
• Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas3;
• Lei de Organização e Processo do Tribunal de Contas ;
4

• Estatuto do Pessoal Dirigente5;
• Regime da responsabilidade civil extracontratual do Estado e demais entidades
públicas6.

1. Os agentes públicos não devem retirar vantagens pessoais do exercício das suas
funções, por utilização de informação interna e do uso de recursos públicos e da
aceitação de presentes ou de quaisquer outros benefícios concedidos por terceiros.
2. Ressalvadas algumas lembranças conformes aos usos e ocasiões festivas ou
material de merchandising, é proibida a aceitação de presentes por parte dos
agentes públicos.
Artigo 11.º
Lealdade

1

Resolução do Parlamento Europeu, de 6 de setembro de 2001.

2

Lei n.º 34/87, de 16 de Julho.

3

Lei n.º 35/2014, de 20 de junho.

4

Lei n.º 98/1997, de 26 de agosto.

5

Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro e Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto.

6

Lei n.º 67/2007, de 31 de dezembro.

Os agentes públicos no exercício da sua atividade, devem agir de forma leal,
solidária e cooperante.
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Anexo 1 | Glossário
Artigo 12.º
Responsabilidade
Código de Conduta Ética

3. Os agentes públicos devem respeitar e proteger o património municipal, não
permitindo a utilização abusiva por terceiros dos serviços, equipamentos ou
instalações.

Título II

Assiduidade

Agentes Públicos

Artigo
(Códigode
Conduta)

N.º 2 do
artigo 17.º

Artigo 1.º

Princípios Básicos

Artigo 13.º

Atendimento ao público

N.º 2 do
artigo 14.º

Conteúdo

Descrição

O agente público deve comparecer ao serviço regular e
continuamente.

Cidadãos

N.º 1 do
artigo 2.º

Artigo 14.º

No atendimento ao público, os agentes públicos devem demonstrar
disponibilidade, eficiência, correção e cortesia.

Código de Conduta

Artigo 1.º

2. No atendimento ao público, os agentes públicos devem demonstrar
disponibilidade, eficiência, correção e cortesia.
Colaboração

Artigo 8.º

Artigo 15.º

DL n.º 135/99, de 22/abr., alterado pelo DL n.º 73/2014, de 13/maio, que estabelece medidas de
modernização administrativa, designadamente sobre acolhimento e atendimento dos cidadãos em
geral e dos agentes económicos em particular e receção de pedidos através dos demais canais de
comunicação existentes - digital, presencial, postal ou telefónico.

x

Usado numa aceção ampla, incluindo tanto as pessoas singulares como pessoas
coletivas destinatárias de decisões proferidas pela CMP.

Declaração que estabelece os princípios e valores que devem orientar a
conduta de uma organização, organismo governamental, empresa ou grupo de
pessoas e prevê níveis mínimos de cumprimento e medidas disciplinares em
casos de violação… Documento formal de domínio público que estabelece os
princípios e as linhas gerais de orientação, de carácter ético, pessoal e
profissional da organização, em alinhamento com os requisitos legais e
tratados internacionais no âmbito dos direitos humanos, do combate à
corrupção e da sustentabilidade.

Anexo 1

Confiança
1. Nas relações com o exterior, os agentes públicos agem de acordo com critérios de
previsibilidade e coerência, de modo a inspirar confiança aos cidadãos que com eles
contactam, contribuindo para a existência de práticas administrativas consolidadas
nos princípios de legalidade e imparcialidade, assentes na fundamentação de facto
e de direito das decisões proferidas.

x

Conceito alargado de função pública constante do artigo 269.º da Constituição da República Portuguesa,
Universo das pessoas ao serviço da CMP independentemente do vínculo legal no que se refere em especial à submissão da atuação ao serviço do interesse público, conceito inscrito
que o suporta ou posição hierárquica que ocupem, bem como prestem serviço no n.º 1 daquela norma, expressão que com o mesmo alcance é usada no Código Europeu de Boa Conduta
Administrativa e na Convenção Penal sobre a Corrupção do Conselho da Europa, adotada no direito
nas suas instalações ou fora destas.
português pela Constituição da República Portuguesa.

Prossecução do interesse público
No exercício das suas funções, os agentes públicos ao serviço da CMP atuam
exclusivamente ao serviço da comunidade de acordo com critérios de diligência,
responsabilidade, lealdade, competência, probidade e dignidade, por forma a
transparecer para o exterior uma cultura de serviço público.

Dever que impõe a comparência ao serviço nos dias a que está obrigado - artigo 73.º, n.º 2, al. I) da
Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas (LTFP).

Financeira

Conceito

Criminal

2. Os agentes públicos devem manifestar total disponibilidade na condução dos
assuntos, assegurando com empenho as tarefas diárias, informando acerca da sua
evolução e das dificuldades surgidas, propondo e aceitando a adoção de medidas
preventivas e corretivas que se mostrem adequadas de forma a contribuir para a
melhoria contínua do serviço.

Responsabilidade

Funcional/
Disciplinar

1. Os agentes públicos devem assumir a responsabilidade pelos seus atos e
decisões, por meio de identificação clara da respetiva autoria.

A colaboração implica a partilha da informação relevante dentro do serviço ou com outros serviços, a
No exercício das suas funções, os agentes públicos devem manter uma atitude de chamada de atenção dos superiores hierárquicos para as situações que possam implicar a tomada
colaboração com os seus colegas, os superiores ou subordinados hierárquicos, de providências, designadamente de natureza regulamentar, a sugestão das medidas preventivas e
corretivas que entendam adequadas e de introdução de melhorias nos processos de trabalho. (DL
os eleitos locais e os membros dos respetivos gabinetes.
n.º 135/99, de 22/abr., alterado pelo DL n.º 73/2014, de 13/maio)

x

Conflitos de interesses

3. A declaração prevista no número anterior abrange a participação em sociedades
com os interessados no procedimento, seus mandatários ou quaisquer outras
pessoas que lhes tenham prestado serviços relacionados com esse procedimento,
bem como qualquer outra ligação, direta ou indireta, a essas sociedades.
Conduta incompatível

Artigo 16.º

Artigo
(Códigode
Conduta)

Conteúdo

Descrição

Os agentes públicos devem abster-se de qualquer conduta incompatível com a
sua função ao serviço do interesse público ou suscetível de os colocar em
situação de conflito de interesses, real ou potencial, ou de sujeição a qualquer
N.º 1 artigo 15.º tipo de pressões. Devem, sempre, recusar participar nos procedimentos e
decisões em que tenham interesses pessoais, familiares ou de afinidade,
designadamente em matérias económica, financeira ou patrimonial.

Transparência

Proibição de os órgãos da Administração e os seus trabalhadores interferirem em decisões sobre
assuntos em que estejam pessoalmente interessados. Estão em causa as situações de
impedimento - art. 69º CPA -, que obrigam o órgão ou agente da Administração a comunicar a
existência de impedimento, ao superior hierárquico ou ao presidente do órgão colegial, conforme
for o caso. Os casos de escusa ou suspeição, previstos no artigo 48º do CPA são situações em que
não existe proibição absoluta de intervenção mas em que esta deve ser excluída por iniciativa do
próprio titular do órgão ou agente, – ou do cidadão interessado – a suspeição (art. 73º CPA). Esta
obrigação mantém-se após a cessação de funções.

x

Financeira

Conceito

Responsabilidade
1

Criminal

2. Para o efeito devem sempre declarar, em todos os procedimentos em que
participem, quaisquer relações com o objeto desses procedimentos, ou com os
respetivos interessados ou outros intervenientes, suscetíveis de criar dúvidas
sobre eventuais conflitos de interesses resultantes da sua atuação.

Código de Conduta Ética

Funcional/
Disciplinar

1. Os agentes públicos devem abster-se de qualquer conduta incompatível com a sua
função ao serviço do interesse público ou suscetível de os colocar em situação de
conflito de interesses, real ou potencial, ou de sujeição a qualquer tipo de pressões.
Devem, sempre, recusar participar nos procedimentos e decisões em que tenham
interesses pessoais, familiares ou de afinidade, designadamente em matérias
económica, financeira ou patrimonial.

x

x

1. Os agentes públicos devem abster-se de toda a atuação que possa, por qualquer
forma, impedir ou dificultar a publicitação e a acessibilidade das suas decisões ou
dos procedimentos respetivos, salvas as exceções expressamente previstas na lei.
2. Os agentes públicos devem fundamentar as suas decisões, bem como elaborar
os seus pareceres ou outros documentos, de forma clara e perfeitamente
compreensível para os interessados nos procedimentos e para o público em geral.
Confiança

Artigo 17.º

N.º 1 do
artigo 14.º

Nas relações com o exterior, os agentes públicos agem de acordo com critérios
de previsibilidade e coerência, de modo a inspirar confiança aos cidadãos que
com eles contactam, contribuindo para a existência de práticas administrativas
consolidadas nos princípios de legalidade e imparcialidade, assentes na
fundamentação de facto e de direito das decisões proferidas.

x

Profissionalismo
1. Os agentes públicos devem cumprir com zelo e eficiência as responsabilidades
e deveres que lhe sejam cometidos, com vista à melhoria das capacidades
profissionais e dos resultados obtidos.
2. Os agentes públicos no exercício das suas funções estão sujeitos às regras de
pontualidade e assiduidade determinadas por força da lei e regulamentos internos.
3. Os responsáveis pela gestão da Câmara Municipal, quando estejam em causa
matérias de interesse relevante para o serviço, devem promover a formação
profissional, de forma a melhorar o desempenho, o rigor e a aptidão dos seus
agentes.

Conflitos de interesses

N.º 1 do
artigo 15.º

Declaração de conflito de N.º 2 e 3 do
interesses
artigo 15.º

Situação em que se encontra o agente público em que as exigências do seu
cargo ou função e os seus interesses privados sãoantagónicosouconflituantes.

Declarar, em todos os procedimentos em que participem, quaisquer relações
com o objeto desses procedimentos, ou com os respetivos interessados ou
outros intervenientes, suscetíveis de criar dúvidas sobre eventuais conflitos de
interesses resultantes da sua atuação.

x

Ver Conduta incompatível.

x

x

Artigo 18.º
Sigilo profissional

Código de Conduta Ética

Conceito

Artigo
(Códigode
Conduta)

Conteúdo

Eficiência, eficácia e economia
1. No exercício das suas funções, os agentes públicos devem assegurar a utilização
mais eficiente, eficaz e económica dos recursos públicos, nomeadamente
executando as suas tarefas de forma diligente, praticando os atos e tomando as
decisões com celeridade e em tempo útil e evitando todos os tipos de desperdício
e dilação.

Eficiência, eficácia e
economia

N.º 1 do
artigo 19.º

2. Os agentes públicos, na medida em que seja compatível com a prossecução
do interesse público, devem atuar de forma a minimizar os impactes ambientais,
adotando uma cultura de utilização racional destes recursos.

Capítulo III

Formação
profissional

N.º 3 do
artigo 17.º

Disposições Finais
Igualdade

N.º 1 do
artigo 6.º

Artigo 20.º

No exercício das suas funções, os agentes públicos devem assegurar a
utilização mais eficiente, eficaz e económica dos recursos públicos,
nomeadamente executando as suas tarefas de forma diligente, praticando os
atos e tomando as decisões com celeridade e em tempo útil e evitando todos
os tipos de desperdícioedilação.

Descrição

2
Artigos 58.º e 62.º da Lei n.º 91/2001, de 13/out., alterada pela Lei n.º 41/2014, de 10/julho (Lei de
enquadramento orçamental), de acordo com os quais “a execução do Orçamento do Estado fica
sujeita a controlo, nos termos da presente lei e da demais legislação aplicável, o qual tem por objeto
a verificação da legalidade e da regularidade financeira das receitas e das despesas públicas, bem
como a apreciação da boa gestão dos dinheiros e outros ativos públicos e da dívida pública e que as
despesas dos organismos referidos no n.º 1 do artigo 2.º deverão ser sujeitas a auditoria externa,
pelo menos de oito em oito anos, abrangendo a avaliação da missão e objetivos do organismo, bem
como a economia, eficiência e eficácia da despesa correspondente.”

X

O MP, quando estejam em causa matérias de interesse relevante para o serviço,
promove a formação profissional, de forma a melhorar o desempenho, o rigor e a
aptidão dos seus agentes.
Artigo 13º da Constituição da República Portuguesa. “O princípio da igualdade tem um duplo
Nas suas relações com os cidadãos os agentes públicos respeitam o princípio da
conteúdo: a obrigação de dar tratamento igual a situações que sejam juridicamente iguais, e de dar
igualdade material, assegurando que situações idênticas são objeto de
tratamento diferenciado a situações que sejam juridicamente diferentes. O princípio da igualdade
tratamento igual, devendo justificar diferenças de tratamento por motivos
desenvolve-se em duas vertentes: proibição da discriminação e a obrigação da diferenciação”.
relevantes e objetivos.

x

Disposições Finais
O presente Código contém dois documentos anexos: o glossário (Anexo 1), onde
estão descritas e explicitadas, de forma que se pretendeu exaustiva, as palavraschave inscritas neste diploma, e um quadro síntese (Anexo 2) com a descrição das
principais infrações que podem ser imputadas aos agentes públicos em resultado
de eventual violação dos princípios legais a que a sua atuação pode estar sujeita.

Impactes ambientais

N.º 2 do
artigo 19.º

Imparcialidade

Artigo 7.º

Informação atempada

N.º 1 do artigo
5.º

Os agentes públicos, na medida em que seja compatível com a prossecução do
interesse público, devem atuar de forma a minimizar os impactes ambientais,
adotando uma cultura de utilização racional destes recursos.

x

No exercício das suas funções, os agentes públicos não podem privilegiar, Consiste em desempenhar as funções com equidistância relativamente aos interesses com que
beneficiar, prejudicar, privar de qualquer direito ou isentar de qualquer dever seja confrontado, sem discriminar positiva ou negativamente qualquer deles, na perspetiva do
outras pessoas com quem se relacionem.
respeito pela igualdade dos cidadãos, materializado na proibição de favorecimento ou perseguições
dos particulares.

Direito, reconhecido juridicamente, de os cidadãos terem acesso aos
documentos Administrativos que estejam em poder do Estado ou de qualquer
organismo público.

x

x

x

3

Financeira

Artigo 19.º

Responsabilidade

Criminal

2. O sigilo abrange os dados pessoais, informatizados ou não, detidos pelos serviços.

Funcional/
Disciplinar

1. Os agentes públicos devem salvaguardar em todas as situações, e quando tal for
imposto pela lei, o sigilo relativamente a matérias de que tomem conhecimento no
exercício das suas funções e por causa delas, abstendo-se de as divulgar sempre
que a lei o não preveja e tomando ou propondo, consoante os casos, as providências
adequadas para a proteção da respetiva confidencialidade.

X
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Código de Conduta Ética

Conceito

Integridade

Lealdade

Legalidade

Responsabilidade

Artigo
(Códigode
Conduta)

Conteúdo

Descrição

Artigo 10.º

Os agentes públicos não devem retirar vantagens pessoais do exercício das
suas funções, por utilização de informação interna e do uso de recursos públicos
e da aceitação de presentes ou de quaisquer outros benefícios concedidos por
terceiros.

“Os funcionários públicos devem guiar-se por um sentido de probidade e comportar-se sempre de
forma a passarem o escrutínio público mais rigoroso, (…) obrigação que não se esgota no mero
cumprimento da lei. Os funcionários não devem vincular-se a qualquer obrigação financeira ou outra
que possa influenciá-los no desempenho das suas funções, incluindo a receção de donativos e
declarar imediatamente todos os interesses privados relacionados com as suas funções.”
Princípios éticos da função pública europeia.

Artigos 11.º e
13.º
Artigo 4.º

No exercício das suas funções, os agentes públicos devem
desempenhar as funções com subordinação aos objetivos do órgão ou
serviço.

x

O agente público, no exercício da sua atividade, deve agir de forma leal, solidária ecooperante.

No exercício das suas funções, os agentes públicos estão exclusivamente ao
Consiste na defesa e respeito pela Constituição, pelas leis e pelos direitos e interesses legalmente
serviço da lei, dos regulamentos e demais normas aprovados pelo MP.
protegidos dos cidadãos.
O recebimento de presentes ou dádivas não justificadas podem ser indicadores comportamentos
de corrupção.
É proibida a aceitação de presentes por parte dos agentes públicos, As características e a natureza dos atos de corrupção, designadamente o secretismo dos acordos
ressalvadas algumas lembranças conformes aos usos e ocasiões festivas ou entre os indivíduos envolvidos, tornam difícil a identificação e deteção de tais comportamentos.
material de merchandising .

x

x

x

x

X

X

Lembranças

N.º 2 do
artigo 10.º

Medidas preventivas e
corretivas

N.º 2 do
artigo 12.º

Património municipal

N.º 3 do
artigo 12.º

Os agentes públicos devem respeitar e proteger o património municipal, não Pode ser aplicada a pena de suspensão quando usem ou permitam que outrem use ou se serva de
permitindo a utilização abusiva por terceiros dos serviços, equipamentos ou quaisquer bens pertencentes aos órgãos ou serviços, cuja posse ou utilização lhes esteja confiada,
para fim diferente daquele a que se destinam; [alínea m) do artigo 186.º da Lei n.º 35/2014, de
instalações.
20/jun.]

x

N.º 3 do
artigo 7.º

Os agentes públicos, no uso de poderes discricionários, devem assegurar que A atuação da administração goza da prerrogativa da discricionariedade o que não se o que não se
as situações iguais correspondem decisões iguais, vinculando-se a proferir pode confundir com poderes arbitrários, uma vez que os poderes discricionários da administração
estão limitados (vinculados à Lei) pela observância dos princípios gerais da atuação administrativa,
decisões do mesmo sentido em face de situações iguais.
de que se destaca o princípio da proporcionalidade, e sujeitos a controlo jurisdicional.

x

Poderes discricionários

Financeira

/

Funcional/
Disciplinar

1 0

Criminal

N.º

x

Os agentes públicos devem manifestar total disponibilidade na condução dos
assuntos, assegurando com empenho as tarefas diárias, informando acerca da
sua evolução e das dificuldades surgidas, aceitando a adoção de medidas
preventivas e corretivas que se mostrem adequadas de forma a contribuir para a
melhoria contínua do serviço.

Código de Conduta Ética

Responsabilidade

Descrição

Pontualidade

N.º 2 do
artigo 17.º

O agente público deve comparecer ao serviço nas horas que estejam designadas. Dever que impõe o cumprimento dos tempos de trabalho e de pausa que se encontrem
estabelecidos.

x

Profissionalismo

Artigo 17.º

Os agentes públicos devem cumprir com zelo e eficiência as responsabilidades
e deveres que lhe sejam cometidos, com vista à melhoria das capacidades DL n.º 135/99, de 22/abril, alterado pelo DL n.º 73/2014, de 13/maio.
profissionais e dos resultados obtidos.

x

O princípio da proporcionalidade comete à Administração a obrigação de adequar os seus atos aos
Os agentes públicos atuam com ponderação e razoabilidade, certificando-se de
fins concretos que se visam atingir, adequando as limitações impostas aos direitos e interesses de
que as medidas adotadas são as mais adequadas, necessárias e proporcionais
outras entidades ao necessário e razoável.
aos objetivos a realizar.

x

Proporcionalidade

Artigo 9.º

Prossecução do interesse
público

Artigo 13.º

Reclamação

N.º 2 do
artigo 5.º

DL nº 135/99, de 22/abril, republicado pelo DL n.º 73/2014, de 13/maio- Artigos 35.º-A e 38.º Os agentes públicos devem respeitar o direito de reclamação, em especial como Institucionalização da obrigatoriedade de adoção de livro de reclamações nos locais onde seja
forma de recurso perante más condutas ou más práticas.
efetuado atendimento de público e da divulgação ao público da sua existência.

N.º 1 do
artigo 12.º

Os documentos escritos que integram os processos administrativos internos, todos os despachos e
Os agentes públicos devem assumir a responsabilidade pelos seus atos e informações que sobre eles forem exarados, bem como os documentos do sistema contabilístico,
decisões, por meio de identificação clara da respetiva autoria.
devem sempre identificar os eleitos, dirigentes, funcionários e agentes seus subscritores e a
qualidade em que o fazem, de forma bem legível.

Sigilo profissional

Artigo 18.º

Os agentes públicos devem salvaguardar em todas as situações, e quando tal
for imposto pela lei, o sigilo relativamente a matérias de que tomem
conhecimento no exercício das suas funções e por causa delas, abstendo-se de
as divulgar sempre que a lei o não preveja e tomando ou propondo, consoante
os casos, as providências adequadas para a proteção da respetiva
confidencialidade.

Salvaguardar os dados pessoais, informatizados ou não, detidos pelos serviços, em especial no que
se refere às regras relativas à proteção da vida privada e dos dados pessoais, à instrução de
processos em segredo de justiça e à confidencialidade de matérias da exclusiva competência dos
órgãos.

Código de Conduta Ética

Conceito

Transparência

Tratamento diferenciado

Zelo

Artigo
(Códigode
Conduta)

Artigo 16.º

N.º 2 do
artigo 7.º

N.º 1 do
artigo 17.º

x

x

x

x

x

x

X

Responsabilidade

Conteúdo

Descrição
5

Funcional/
Disciplinar

Responsabilidade

No exercício das suas funções, os agentes públicos ao serviço do MP atuam
exclusivamente ao serviço da comunidade de acordo com critérios de O agente público atua ao serviço exclusivo da comunidade e dos cidadãos, prevalecendo sempre o
diligência, responsabilidade, competência, probidade e dignidade, por forma a interesse público sobre os interesses particulares ou de grupo.
transparecer para o exterior uma cultura de serviço público.

Os agentes públicos devem abster-se de toda a atuação que possa, por Os agentes públicos devem fundamentar as suas decisões bem como elaborar os seus pareceres ou
qualquer forma, impedir ou dificultar a publicitação e a acessibilidade das suas outros documentos, de forma clara e perfeitamente compreensível para os interessados nos
decisões ou dos procedimentos respetivos, salvas as exceções expressamente procedimentos e para o público em geral.
previstas na lei.

x

No exercício das suas funções, os agentes públicos devem tratar
imparcialmente os diferentes interesses privados, sem privilegiar ou atribuir
Ver Imparcialidade.
tratamento diferenciado a favor de nenhum deles, ressalvadas as prioridades
previstas na lei.

x

Consiste em conhecer e aplicar as normas legais e regulamentares e as ordens
e instruções dos superiores hierárquicos, bem como exercer as funções de
acordo com os objetivos que tenham sido fixados e utilizando as competências
que tenham sido consideradas adequadas.

Financeira

Conteúdo

X

Financeira

Artigo
(Códigode
Conduta)

Criminal

Conceito

Funcional/
Disciplinar

4

Criminal

18
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Anexo 2 | Quadros síntese

___________
__________
______
____N.º de

Quadro n.º 1 – Descrição das Infrações
Norma(s) aplicável(is) (a)

__

Abuso de poder

1

3

Exemplo

Código
Penal

Abusar de poderes ou violar deveres inerentes às
funções, com a intenção de obter, para si ou para
terceiro, benefício ilegítimo ou causar prejuízo a outra
pessoa.

O crime de abuso de poder pressupõe que o agente, investido de
poderes públicos, atue com violação dos deveres funcionais que sobre
si impendem, sacrificando o interesse público para satisfação de
finalidades ou interesses particulares que se venham a traduzir num
benefício ilegítimo para si ou para terceiro ou num prejuízo para outra
pessoa.

Artigo
382.º

O crime de administração danosa em unidade do sector cooperativo é
um crime específico próprio que só pode ser praticado por quem
detiver certas qualidades pessoais nomeadamente o estar incumbido
da gestão de unidade do sector público ou cooperativo fundamentando
Provocar dano patrimonial em unidade económica do
tais elementos a própria ilicitude do facto. O sujeito passivo é a
setor
público
ou
cooperativo,
infringindo
Administração danosa
entidade pública ou do sector cooperativo lesado estando a ação típica
intencionalmente normas de controlo ou regras
descrita de modo vinculado pela referência à infração a normas de
económicas de uma gestão racional.
controlo ou regras económicas; o objeto da ação é uma unidade do
sector público; o resultado da ação é a ocorrência de dano patrimonial
nessa unidade económica.

Agilização ou
pagamentos de
facilitação

Pequeno suborno, também denominado de “agilização”,
efetuado com o fim de assegurar ou acelerar a execução
de um ato habitual ou necessário a que já tem direito
quem realiza o pagamento em questão.

LGTFP

CRTCP

LOPTC
Reintegra- Sancionató
tória
-ria

Artigo
26.º

! "#$%&' &( &) *+, -%&" ./&0&1&2" 0-+34#5&

2

Descrição

ordem

Conceito

Artigo
235.º

Artigo
363.º

N.º 4 do
artigo 73.º Dever de
isenção.

N.º de ordem

Norma(s) aplicável(is) (a)

4

5

6

Conceito

Descrição
Exemplo
1

Alcance

LGTFP

CRTCP

"O alcance ocorre quando houver demora na entrega de
fundos a cargo do exator, subtração de valores, omissão
de receitas, ou qualquer falta no cofre, erro de cálculo ou
outras causas que não possam atribuir-se a infidelidade
do gerente, arrebatamento, perda, destruição de valores
e dinheiros públicos e outros casos de força maior;
quando o tesoureiro da Fazenda Pública não tenha em
cofre, ou com saída documentada, quantia que nele devia
estar em função da escrita, ou quando não apresente ou
não tenha documentos de cobrança ou outros valores à
sua guarda, cuja falta não permita analisar o balanço e a
escrita da sua responsabilidade", Cfr. ANTÓNIO SOUSA
FRANCO, "Finanças Públicas e Direito Financeiro", cit.,
pág. 485.

Comparecer
continuamente.

ao

serviço

regular

LOPTC
Reintegra- Sancionató
tória
-ria

N.º 4 do
artigo 59.º

Apropriar-se
ilegitimamente,
ou
permitir
intencionalmente que outra pessoa ilegitimamente se
aproprie, de bens do sector público ou cooperativo, de
Apropriação ilegítima
que, por força do cargo que desempenha, detenha a
administração, gerência ou simples capacidade de deles
dispor.

Assiduidade

Código
Penal

Artigo 65.º

Artigo
234.º

O funcionário público tem o dever de desempenhar, regular e
continuamente, as suas funções, nos lugares e dentro das horas que lhe
e forem designadas.

N.º 11 do art.
73.º.

N.º de ordem

Norma(s) aplicável(is) (a)

7

8

9

Conceito

Descrição
Exemplo
2

Clientelismo

Concussão

Conluio

Sistema de intercâmbio de favores e recursos baseado Atribuição de privilégios dispensados por um indivíduo ou grupo de
numa relação desigual de exploração entre alguém que poder aos seus apoiantes, em troca de favores políticos; "favoritismo”.
dispõe de maior poder ou riqueza, e outrem mais
vulnerável socialmente ou financeiramente legítimas.

Receber, para si, para o Estado ou para terceiro, no
exercício das suas funções ou de poderes de facto delas
decorrentes, mediante indução em erro ou
aproveitamento de erro da vítima, vantagem patrimonial
que não lhe seja devida, ou seja superior à devida.

Acordo secreto em que as partes conspiram para
praticar atos (ou omissões) com o intuito de enganar ou
defraudar terceiros.

São elementos constitutivos do crime de concussão:
-o objetivo de obtenção de lucro por parte do funcionário (refere-se à
estrutura subjetiva do ilícito);
-que esse lucro seja indevido (tal como na corrupção, não se exigia, na
perspetiva tradicional, que avantagem ilegítima fosse patrimonial);
-que o meio para o conseguir haja consistido num “abuso da sua
autoridade”, ou seja, dos poderes funcionais do agente (coação ligada
com a função pública do agente).

Código
Penal

LGTFP

CRTCP

Artigo
382.º

Artigo
379.º

Artigo
16.º

LOPTC
Reintegra- Sancionató
tória
-ria

19
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Norma(s) aplicável(is) (a)
N.º de ordem

1 0

10

11

12

Conceito

Descrição
Exemplo

Correção

Corrupção ativa

Corrupção passiva
para ato lícito

Código
Penal

Constitui violação do dever de correção o requerimento exposição de
Consiste em tratar com respeito os utentes dos órgãos funcionário, dirigido ao Concelho de gerência de um hospital, em
ou serviços e os restantes trabalhadores e superiores termos objetivamente desrespeitosos, resultantes tanto do teor geral
do documento como de expressões individualizadas dele constantes.
hierárquicos.

Dar ou prometer a funcionário, ou a terceiro com
conhecimento daquele, vantagem patrimonial ou não
patrimonial que não lhe seja devida, para um qualquer ato
ou omissão contrários ou não contrários aos deveres do
cargo.

O crime de corrupção ativa consuma-se com a simples dádiva ou
promessa de dádiva e, nesse momento, é violado o bem jurídico
protegido. (...). Consuma este crime, o condutor de um veículo
automóvel que, na sequência da realização de teste de alcoolémia, diz
ao militar da GNR “Você quer quinhentos euros ou mil euros para me
mandar embora? Eu telefono e o dinheiro está cá em cinco minutos.

“O preenchimento do tipo (corrupção passiva) faz-se com a solicitação,
aceitação ou promessa de vantagem patrimonial ou não patrimonial
indevida por parte do titular do cargo político, diretamente ou por
Solicitar ou aceitar, para si ou para terceiro, sem que lhe interposta pessoa, a troco da prática de ato ou omissão que implique
seja devida, vantagem patrimonial ou não patrimonial, ou violação dos deveres de cargo. Basta, assim, que o ato praticado por
a sua promessa, para um qualquer ato ou omissão não aquele agente implique a violação dos deveres do seu cargo, podendo o
contrários aos deveres do cargo.
crime de corrupção passiva fundar-se quer na omissão ou demora de
realização de atos funcionais, quer por comportamento positivo do
arguido.

LGTFP

CRTCP

LOPTC
Reintegra- Sancionató
tória
-ria

N.º 10
do artigo
73.º.

Artigo
374.º

Artigo
18.º

Artigo
373.º

Artigo
17.º

Norma(s) aplicável(is) (a)
N.º de ordem

N.º

13

Conceito

Denegação de justiça

Descrição

Negar a administração da justiça ou a aplicação do direito
no âmbito de inquérito processual, processo jurisdicional,
por contra- ordenação ou disciplinar, conscientemente e
contra direito no exercício de poderes decorrentes do
seu cargo.

Exemplo

Código
Penal

A incriminação por denegação de justiça visa preferencialmente
assegurar o interesse do Estado na 4
boa, límpida e equitativa realização
da justiça, apontando no sentido de conferir prevalência e
preponderância ao interesse público. Por isso, tem sido referido que o
bem jurídico objeto imediato de tutela é a reta administração da
justiça, a defesa dos direitos dos cidadãos e a garantia da pessoa
humana, sendo titular imediato de tais interesses o Estado.

Artigo
369.º

14

Desacatamento ou
Recusar acatamento ou execução que, por dever do O ilícito penal em apreço traduz-se, pois, numa desobediência a uma
recusa de execução de cargo, lhe cumpram a decisão de tribunal transitada em decisão de um tribunal, por banda de um titular de cargo político.
julgado será punido com prisão até um ano.
decisão de tribunal

15

Desvio de dinheiro

Existe desvio de dinheiros ou valores públicos quando se
verifique o seu desaparecimento por ação voluntária de
qualquer agente público que a eles tenha acesso por
causa do exercício das funções públicas que lhe estão
cometidas.

LGTFP

CRTCP

LOPTC
Reintegra- Sancionató
tória
-ria

Artigo
12.º

Artigo
13.º

Artigo
376.º

N.º 3 do
artigo 59.º

Norma(s) aplicável(is) (a)
N.º de ordem

20

16

17

18

Conceito

Descrição
Exemplo

Falsificação de
documento

Imparcialidade

Infidelidade

Omitir em documento, a que a lei atribua fé pública, facto
que esse documento se destina a certificar ou autenticar,
ou intercalar ato ou documento em protocolo, registo ou
livro oficial, sem cumprir as formalidades legais, com
intenção de causar prejuízo a outra pessoa ou ao Estado,
ou de obter para si ou para outra pessoa benefício
ilegítimo.

Consiste em desempenhar as funções com equidistância
relativamente aos interesses com que seja confrontado,
sem discriminar positiva ou negativamente qualquer
deles, na perspetiva do respeito pela igualdade dos
cidadãos.

Causar, intencionalmente e com grave violação dos
deveres que lhe incumbem, prejuízo patrimonial
importante a interesses patrimoniais alheios, cujo
encargo de deles dispor ou de os administrar ou fiscalizar
lhe tenha sido confiado por lei ou por ato jurídico.

A noção de documento, prevista no artigo 255.º do Código Penal,
implica que se traduza em declaração idónea para provar facto
juridicamente relevante, devendo esta aptidão ser entendida numa
ampla dimensão, enquanto se compadeça com a segurança no tráfico
jurídico (...). A circunstância de se ter tratado de uma fotocópia
certificada pela arguida não colide com a sua natureza de documento
para efeitos penais, dado que teve origem em original fabricado por
aquela e com aposição, também por
5 si, de assinatura falsa quanto ao
suposto subscritor domesmo.

Código
Penal

Artigo
257.º

"(...) o princípio da imparcialidade, essencialmente respeitante às
relações entre a Administração e os particulares, postula que, no
conflito entre o interesse público e o interesse dos particulares, ela
deve proceder com isenção na determinação do primeiro, e deve atuar
com igualdade face ao segundo no quadro de critérios uniformes de
prossecução daquele ou, como referem os mesmos autores, o princípio
da imparcialidade, essencial no quadro do procedimento
administrativo, vincula a Administração a ponderar, nas suas opções,
todos os interesses juridicamente protegidos envolventes do caso
concreto, em termos de equidistância em relação a eles, de modo a
cumprir a exigência de objetividade da decisão final.”

Este crime é composto pelos seguintes elementos - Encargo por Lei ou
ato jurídico de dispor, administrar ou fiscalizar interesses patrimoniais
alheios. - Provocação de prejuízos patrimonial importante,
intencionalmente e com grave violação dos deveres que lhe incumbem.

6

LGTFP

Alínea c)
do n.º 2 do
artigo 73.º

Artigo
224.º

Alínea g)
do n.º 2 do
artigo 73.º
Lealdade

CRTCP

LOPTC
Reintegra- Sanciotória
natória
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/

2016

N.º de ordem

Norma(s) aplicável(is) (a)

19

20

21

Conceito

Descrição
Exemplo

Informação

Isenção

Lealdade

Código
Penal

LGTFP

Consagração do dever funcional de informar o cidadão, acompanhando
Consiste em prestar ao cidadão, nos termos legais, a
a alteração do paradigma do exercício de funções públicas e da
informação que seja solicitada, com ressalva daquela
legislação sobre acesso à informação e aos documentos
que, naqueles termos, não deva ser divulgada.
administrativos (Lei nº 48/2007).

N.º 6 do
artigo 73.º

Há violação do dever de isenção, quando um arguido, usando a sua
função para um fim inadequado e censurável - não haver necessidade
Não retirar vantagens, diretas ou indiretas, pecuniárias de ser submetido, pela BT/GNR, a um teste de alcoolemia, com 4,15
ou outras, para si ou para terceiro, das funções que g/litro – procurou evitar ser submetido a tal teste, ainda que não tenha
exerce.
obtido a vantagem pretendida.

N.º 4 do
artigo 73.º

O dever de lealdade consiste em desempenhar as suas funções com
subordinação aos objetivos do serviço e na perspetiva da prossecução
do interesse público. Trata-se, assim, de um dever que coloca o
No exercício das suas funções, os agentes públicos funcionário obrigado a prosseguir a sua atividade para além de um
devem desempenhar as funções com subordinação aos estrito cumprimento, criando-lhe deveres acessórios de "bom
objetivos do órgão ou serviço.
cumprimento", ou cumprimento tendo em vista os objetivos concretos
do serviço.

CRTCP

LOPTC
Reintegra- Sanciotória
natória

Alínea g)
do n.º 2 do
artigo 73.º

N.º de ordem

Norma(s) aplicável(is) (a)

22

Conceito

Descrição
Exemplo

Não liquidação,
cobrança ou
entrega de
receitas

Autorização ou sancionamento, com dolo ou culpa grave,
que impliquem a não liquidação, cobrança ou entrega de
receitas com violação das normas legais aplicáveis, pode
o Tribunal de Contas condenar o responsável na
reposição das importâncias não arrecadadas em prejuízo
do Estado ou de entidades públicas.

Código
Penal

LGTFP

CRTCP

LOPTC
Reintegra- Sanciotória
natória

Os dinheiros públicos são, pois, confiados a certos agentes políticoadministrativos que os administram segundo determinadas regras
específicas, que constituem o direito financeiro, e que “dão forma e
7 a sua autonomia. Entre estes, o
garantia” a princípios que justificam
“princípio da confiança, como fundamento e regra básica de quaisquer
poderes exercidos sobre bens ou dinheiros públicos, com algumas
consequências claras: limitação funcional dos poderes de gestão
financeira; sua partilha necessária entre diversos gestores ou órgãos
de decisão, sujeição à legalidade genérica e à legalidade específica
(orçamento), publicidade, transparência, clareza, responsabilização.

Alínea a)
do n.º 1 do
artigo 65.º

N.º de ordem

Norma(s) aplicável(is) (a)

23

24

25

Conceito

Descrição
Exemplo

Obediência

Pagamento indevido

Código
Penal

Acatar e cumprir as ordens dos legítimos superiores
hierárquicos, dadas em objeto de serviço e com a forma
legal.

Consideram-se pagamentos indevidos para o efeito de
reposição os pagamentos ilegais que causarem dano
para o erário público, incluindo aqueles a que
corresponda contraprestação efetiva que não seja
adequada ou proporcional à prossecução das atribuições
da entidade em causa ou aos usos normais de
determinada atividade.

Lesar em negócio jurídico os interesses patrimoniais que,
no todo ou em parte, lhe cumpre, em razão da sua função,
Participação
administrar, fiscalizar, defender ou realizar, com intenção
económica em negócio de obter para si ou para terceiro participação económica
ilícita.

LGTFP

CRTCP

LOPTC
Reintegra- Sanciotória
natória

Alínea f) do
n.º 2 e n.º 8
do artigo
73.º.

O “pagamento indevido” configura-se como um pagamento ilegal que
causa dano ao Erário Público, sendo apreciado na perspetiva da
autorização da despesa e da autorização de pagamento, podendo
configurar duas infrações financeiras autónomas (embora
8
indissociáveis)

Trata-se de um tipo penal que tem em vista, em primeira linha, aquelas
situações em que o funcionário tem poderes públicos de
representação em negócio e age por forma a obter parte de tal
transação, do mesmo passo que prejudica os interesses que
representa. Ou seja, ao invés de pura e simplesmente se apoderar de
bens que lhe foram confiados, ou de abusar do uso de outros que lhe
eram acessíveis, sempre por via das suas funções, acaba aqui por
alcançar um direito subjetivo que lhe não é devido, à custa dos
interesses que devia cuidar.
A participação tem em vista a obtenção de determinada posição ou
vantagem por efeito, indevido, de negócio efetuado no exercício do
cargo.

N.º 4 do
artigo 59.º

Artigo
377.º

Artigo
23.º

Alínea b)
do n.º 1 do
artigo 65.º

21
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Norma(s) aplicável(is) (a)
N.º de ordem

1 0

26

Conceito

Descrição
Exemplo

Peculato

Apropriar-se ilegitimamente, em proveito próprio ou de
outra pessoa, de dinheiro ou qualquer coisa móvel,
pública ou particular, que lhe tenha sido entregue, esteja
na sua posse ou lhe seja acessível em razão das suas
funções.

27

Peculato de uso

Usar ou permitir a outrem que faça uso, para fins alheios
àqueles a que se destinam, de veículos ou outras coisas
móveis de valor apreciável que lhe tenham sido
entregues, estiverem na sua posse ou lhe forem
acessíveis em razão das suas funções.

28

Peculato por erro de
outrem

Aproveitar-se do erro de outrem, receber, para
si ou para terceiro, taxas, emolumentos ou outras
importâncias não devidas, ou superiores às devidas.

29

Pontualidade

Comparecer ao serviço nas horas que estejam
designadas.

O segmento “acessível em razão das suas funções ” referido no n.º 1, do
art.º 375º, do C. Penal, que se reporta ao tipo legal de crime de
“Peculato”, exige uma especial relação de poder ou de domínio ou de
controlo/supervisão sobre a coisa que o agente detém em razão das
suas específicas funções e que vem a postergar com abuso ou
infidelidade das específicas funções, ao apropriar-se, para si ou para
terceiro, dessa mesma coisa - não sendo suficiente apenas a simples
acessibilidade física em relação à coisa de que se apropria.

O crime de peculato de uso previsto no artigo 376º nº 1 do Cód. Penal
consuma-se com a utilização, pelo funcionário, de veículo ou outra
coisa móvel de valor apreciável, para fins alheios àqueles a que se
destinam, independentemente de o fim visado pelo agente se ter ou não
concretizado.

Código
Penal

LGTFP

CRTCP

Artigo
375.º

Artigo
20.º

Artigo
376.º

Artigo
21.º

LOPTC
Reintegra- Sanciotória
natória

Artigo
22.º

A verificação da assiduidade e pontualidade do funcionário obrigado ao
registo da presença e das horas de entrada e saída deve ser regular e
periódica, reportada a um determinado período de aferição.
É ilegal apurar irregularidades do registo no relógio de ponto eletrónico
um ano após a sua ocorrência, quando as normas impõem uma
verificação mensal.
As irregularidades do esquecimento do cartão individual ou da
marcação do ponto não integram a violação do dever de assiduidade ou
do dever de pontualidade.

Alínea j) do
n.º 2 e n.º 11
do artigo
73.º.

Norma(s) aplicável(is) (a)
N.º de ordem

N.º

30

31

Conceito

Descrição
Exemplo

Prestação de contas

Prevaricação

Ato segundo o qual quem desempenha determinadas
funções explica, regularmente, o que anda a fazer, como
faz, por que faz, quanto gasta e o que vai fazer em
seguida. Não se trata apenas de prestar contas em
termos quantitativos mas de autoavaliar a obra feita, de
dar a conhecer o que se conseguiu e de justificar aquilo
em que se falhou.

Praticar, decidir ou promover ou não ato, no âmbito de
inquérito processual, processo jurisdicional, por
contraordenação ou disciplinar, conscientemente e
contra direito no exercício de poderes decorrentes do
seu cargo.

Código
Penal

LGTFP

CRTCP

LOPTC
Reintegra Sanciotória
natória

O conceito de prestação de contas possui uma grande importância,
seja de caráter público ou privado, já que envolve uma obrigação que
tem como contrapartida, um direito: o direito da requisição da
10 têm um conjunto de obrigações e
prestação de contas, e os seus atores
direitos que os envolve e vincula. No mesmo sentido, a prestação de
contas é um processo politico focado na procura da sustentação e
credibilidade das instituições públicas de um país, relacionando esta
premissa à capacidade atual das Organizações em função da geração
de recursos suficientes, de percorrer o caminho de acordo com a visão
estabelecida, definindo o horizonte a ser atingido no longo prazo.
Esta figura é inerente aos processos de gestão das entidades públicas,
à qual está ligada à transparência institucional, e implica a necessidade
da existência de um sistema institucional desenhado para a prestação
de contas.

O núcleo objetivo essencial do crime de prevaricação consiste na
atuação do funcionário contra o direito, pois que substitui a vontade da
lei pelo seu próprio arbítrio, praticando, não o ato que era seu dever
praticar, mas outro contrário a norma legal expressa.
Assim, para ocorrer um crime de prevaricação tem de se provar não só
que o funcionário praticou, não o ato que era seu dever praticar, mas
outro contrário a norma legal expressa [tipo objetivo], mas também que
o fez com o propósito [específico] de prejudicar ou beneficiar alguém,
agindo com total indiferença perante o efeito ilícito da sua conduta,
que de antemão representou e quis.

Artigo
51.º e
artigo
66.º

Artigo
369.º

Artigo
11.º

Norma(s) aplicável(is) (a)
N.º de ordem

22

32

33

Conceito

Descrição
Exemplo

Prossecução do
interesse público

Código
Penal

São dois os princípios formulados nestas disposições: o da
prossecução do interesse público e o do respeito pelos direitos e
interesses legalmente protegidos dos cidadãos. (...) Em sentido amplo,
interesse público é «o interesse 11
coletivo, o interesse geral de uma
determinada comunidade, o bem comum»; em sentido restrito, o
interesse público «representa a esfera das necessidades a que a
iniciativa privada não pode responder e que são vitais para a
comunidade na sua totalidade e para cada um dos seus membros».
Pode distinguir-se entre interesse público primário e interesses
públicos secundários: o interesse público primário é aquele cuja
Respeito pela Constituição, pelas leis e pelos direitos e definição e satisfação compete aos órgãos governativos do Estado, no
desempenho das funções política e legislativa: é o bem comum
interesses legalmente protegidos dos cidadãos.
nacional; os interesses públicos secundários são aqueles cuja definição
é feita pelo legislador, mas cuja satisfação cabe à Administração
Pública no desempenho da sua função administrativa» (por exemplo, a
segurança pública, a educação, a saúde ou os transportes coletivos). Os
interesses públicos secundários surgem, em relação ao interesse
público primário, como interesses instrumentais: os interesses dizemse secundários porque correspondem às necessidades coletivas que as
autoridades vão procurar satisfazer através de meios institucionais e
materiais próprios, a fim de realizar os objetivos fundamentais da
comunidade política.

Solicitar ou aceitar, para si ou para terceiro, sem que lhe
seja devida, vantagem patrimonial ou não patrimonial, ou
Recebimento indevido a sua promessa, para um qualquer ato ou omissão
contrários aos deveres do cargo. Estão excluídas do tipo
de vantagem
as condutas socialmente adequadas e conformes aos
usos e costumes.

LGTFP

CRTCP

N.º 3 do
artigo 73.º

Artigo
372.º

Artigo
16.º

LOPTC
Reintegra- Sanciotória
natória

E DI TA IS, DE SPACHOS E DE L IBE R AÇÕE S C A M A R Á R I A S

N.º

10

/

2016

N.º de ordem

Norma(s) aplicável(is) (a)
Conceito

Descrição
Exemplo

34

Tendo recebido requisição legal da autoridade
competente para prestar cooperação, possível em razão
Recusa de cooperação do seu cargo, para a administração da justiça ou qualquer
serviço público, se recusar a prestá-la, ou sem motivo
legítimo a não prestar.

35

Suborno

36

Tráfico de influência

Código
Penal

LGTFP

Artigo
381.º

Convencer ou tentar convencer outra pessoa, através de
dádiva ou promessa de vantagem patrimonial ou não
patrimonial, a prestar falso depoimento ou testemunho,
sem que estes venham a ser cometidos.

Artigo
363.º

O bem jurídico protegido no crime de tráfico de influência é a
autonomia intencional do Estado, procurando-se evitar que o agente,
contra a entrega ou promessa de uma vantagem, abuse da sua
influência junto de um decisor público, de forma a obter dele uma
decisão, e, consequentemente, de que o decisor venha a colocar os
seus poderes funcionais ao serviço de interesses diversos do interesse
público.
Neste crime a punição da conduta visa aquele que negoceia com
terceiro a sua influência sobre uma entidade pública para dela vir a
O bem jurídico protegido no crime de tráfico de influência
obter uma qualquer decisão lícita ou ilícita, favorável aos interesses do
é a autonomia intencional do Estado, procurando-se
terceiro.
evitar que o agente, contra a entrega ou promessa de
A contrapartida da vantagem é o abuso de influência, por parte do
uma vantagem, abuse da suainfluência
agente, sobre entidade pública, para dela obter decisão lícita ou ilícita
desfavorável. A vantagem é dada ou prometida para que o traficante
abuse da sua influência sobre o decisor, dando-se a consumação do
crime pelo acordo entre o traficante e o comprador, não sendo
elemento indispensável à sua verificação o exercício efetivo da
influência.

CRTCP

LOPTC
Reintegra- Sanciotória
natória

Artigo
25.º

N.º 4 do
artigo 73.º
Isenção

Artigo
335.º

N.º de ordem

Norma(s) aplicável(is) (a)
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Conceito

Descrição
Exemplo

Violação de
normas de
execução
orçamental

Violação de
normas de
Financeiras

O agente público a quem, por dever do seu cargo,
incumba dar cumprimento a normas de execução
orçamental e conscientemente as viole: contraindo
encargos não permitidos por lei; autorizando
pagamentos sem o visto do Tribunal de Contas
legalmente exigido; autorizando ou promovendo
operações de tesouraria ou alterações orçamentais
proibidas por lei; utilizando dotações ou fundos secretos,
com violação das regras da universalidade e
especificação legalmente previstas.

Violação de normas financeiras, incluindo no domínio da
contratação pública, resultar para a entidade pública
obrigação de indemnizar, o Tribunal pode condenar os
responsáveis na reposição das quantias correspondentes.

Código
Penal

LGTFP

CRTCP

Artigo
14.º

13

No âmbito do direito financeiro e da contabilidade pública, os dinheiros
públicos são confiados a certos agentes político-administrativos, que
respondem pela integridade e pela validade e regularidade das
operações sobre eles praticados. Esta responsabilidade traduz-se,
designadamente, na obrigação de prestar contas.
Os dinheiros públicos são, pois, confiados a certos agentes políticoadministrativos que os administram segundo determinadas regras
específicas, que constituem o direito financeiro, e que “dão forma e
garantia” a princípios que justificam a sua autonomia. Entre estes, o
“princípio da confiança, como fundamento e regra básica de quaisquer
poderes exercidos sobre bens ou dinheiros públicos, com algumas
consequências claras: limitação funcional dos poderes de gestão
financeira; sua partilha necessária entre diversos gestores ou órgãos
de decisão, sujeição à legalidade genérica e à legalidade específica
(orçamento), publicidade, transparência, clareza, responsabilização.

LOPTC
Reintegra- Sanciotória
natória

N.º 5 do
artigo 59.º

N.º 5 do
artigo 59.º

Alínea b)
do n.º 1 do
artigo 65.º

Alíneas b)
e l) do n.º 1
do artigo
65.º

N.º de ordem

Norma(s) aplicável(is) (a)
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Conceito

Exemplo

Violação de regras
urbanísticas por
funcionário

Violação de
40 segredo por
funcionário

41

Descrição

Zelo

Informar ou decidir favoravelmente processo de
licenciamento ou de autorização ou prestar informação
falsa sobre as leis ouregulamentos aplicáveis, consciente
da desconformidade da sua conduta com as normas
urbanísticas.

LGTFP

A "violação de regras urbanísticas" consiste em realizar obras ilegais
que incidam sobre via pública ou terreno de reserva e também é punível
com prisão até 3 anos ou multa. Quando praticada por funcionário,
traduz-se na prestação consciente de informação ou parecer falsos ou Artigo
na decisão favorável de licenciamento e pode ser agravada. As regras 382.º-A
podem constar de regulamentos e não
14 apenas de leis.

Revelar, sem estar devidamente autorizado, segredo de
que tenha tomado conhecimento ou que lhe tenha sido
confiado no exercício das suas funções, ou cujo
conhecimento lhe tenha sido facilitado pelo cargo que
exerce, com intenção de obter, para si ou para outra
pessoa, benefício, ou com a consciência de causar
prejuízo ao interesse público ou a terceiros.

Conhecer e aplicar as normas legais e regulamentares e
as ordens e instruções dos superiores hierárquicos, bem
como exercer as funções de acordo com os objetivos que
tenham sido fixados e utilizando as competências que
tenham sido consideradas adequadas.

Código
Penal

Artigo
18.º-A

Artigo
383.º

A recusa de um funcionário da Câmara Municipal (...), a exercer funções
de fiscal municipal de trânsito na (...) da Via Pública, em assinar
determinados autos de contraordenação lavrados pela Secção
Administrativa (...) da Via Pública, a pretexto de ter dúvidas sobre a
correção dos elementos feitos constar nesses autos, pode
eventualmente qualificar-se como violação do dever de zelo (se o
funcionário negligenciou a consulta dos meios disponíveis e
supostamente aptos para esclarecer essas dúvidas) mas nunca como
violação do dever de obediência, ainda que os seus superiores
hierárquicos lhe tenham ordenado, verbalmente e por escrito, que
assinasse os referidos autos.

CRTCP

Artigo
27.º

Alínea e)
do n.º 2 do
artigo 73.º

LOPTC
Reintegra- Sanciotória
natória
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> 24 de março, 21h00
> Pavilhão Rota dos Móveis, Lordelo

