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CÓDIGO DE ÉTICA E CONDUTA (CEC) DOS TRABALHADORES  

DA CÂMARA MUNICIPAL DE SINES 

 

Nas suas relações com o público, as Instituições e respetivos trabalhadores devem 

observar um conjunto de princípios e normas de boa conduta administrativa que, pela 

sua importância cumpre reunir num só instrumento. 

Nestes termos, o presente Código de Ética e Conduta (CEC), traduz-se num documento 

que, ao reunir as regras e princípios orientadores fixados na Lei Geral do Trabalho em 

Funções Públicas (Lei nº 35/2014, de 20 de junho, alterada pela Lei nº 82-B/2014, de 31 

de dezembro e pela Lei nº 84/2015, de 07 de agosto), no art. 41º da Carta dos Direitos 

Fundamentais da União Europeia, no Código Europeu de Boa Conduta Administrativa 

(Publicação de 2005 do Provedor de Justiça Europeu), na Carta de Ética da 

Administração Pública (Publicada em anexo ao BRN n.º 7, de Julho de 2002), na Carta 

Deontológica do Serviço Público (RCM n.º 18/93, de 17 de Março) e no Código do 

Procedimento Administrativo (aprovado pelo DL n.º 4/2015, de 07 de Janeiro), permite 

uma melhor assimilação por parte dos seus destinatários e, ao mesmo tempo, definir 

modelos de comportamento a observar pelos trabalhadores da Câmara Municipal de 

Sines, no âmbito do exercício das suas funções profissionais que, se pretende, 

apresentem elevado grau de qualidade e responsabilidade, em consonância com a 

Missão, a Visão e os Valores municipais. 

Não obstante tratar-se de um documento interno, encontra-se acessível a todos os 

munícipes, designadamente através da sua disponibilização no sítio da internet do 

Município de Sines, na medida em que constitui, também, uma referência no que 

respeita aos padrões de conduta da Câmara Municipal no seu relacionamento com os 

clientes, permitindo reforçar a confiança dos particulares na Administração Municipal. 

 

MISSÃO:  

 

VISÃO:  

 

VALORES: 
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CAPÍTULO I 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

Artigo 1º  

Objeto 

O presente Código tem por objeto a reunião de um conjunto de normas e princípios 

legais e morais, adequadas à prestação de um serviço público de qualidade. 

Artigo 2º  

Natureza e Âmbito de aplicação 

1. O presente Código tem natureza de norma interna de funcionamento e aplica-se a 

todos os trabalhadores da Câmara Municipal de Sines, independentemente do 

vínculo ou posição hierárquica. 

2. As normas do presente Código aplicam-se, ainda, com as necessárias adaptações, 

aos membros do órgão executivo, Câmara Municipal. 

Artigo 3º  

Finalidade 

O presente Código tem por fim, último, a reunião e clarificação das normas e princípios 

orientadores da atividade administrativa, dirigida à tomada de decisões, adoção de 

comportamentos e prestações dos trabalhadores. 

CAPÍTULO II  

PRINCÍPIOS ORIENTADORES 

Artigo 4º  

Princípio da legalidade 

Os trabalhadores da Câmara Municipal devem atuar em obediência à lei e ao direito, 

dentro dos limites dos poderes que lhes forem conferidos e em conformidade com os 

respetivos fins.  

Artigo 5º  

Princípio da igualdade e da não descriminação 

Nas suas relações com os particulares, os trabalhadores, deve reger-se pelo princípio da 

igualdade, não podendo privilegiar, beneficiar, prejudicar, privar de qualquer direito ou 

isentar de qualquer dever ninguém em razão de ascendência, sexo, raça, língua, 
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território de origem, religião, convicções políticas ou ideológicas, instrução, situação 

económica, condição social ou orientação sexual. 

Artigo 6º  

Princípio da proporcionalidade 

Na prossecução do interesse público, os trabalhadores devem adotar os comportamentos 

adequados aos fins prosseguidos.  

Artigo 7º  

Princípio da imparcialidade 

Os Trabalhadores públicos devem tratar de forma imparcial aqueles que com ele entrem 

em relação. 

Artigo 8º  

Princípio da boa-fé 

No exercício da atividade administrativa e em todas as suas formas e fases, os 

trabalhadores públicos e os particulares devem agir e relacionar-se segundo as regras da 

boa-fé.  

Artigo 9º  

Princípio da colaboração com os particulares 

Os trabalhadores públicos devem atuar em estreita colaboração com os particulares, 

cumprindo-lhes, designadamente, prestar as informações e os esclarecimentos de que 

estes careçam, apoiar e estimular as suas iniciativas e receber as suas sugestões e 

informações.  

CAPÍTULO III  

DEVERES E NORMAS DE CONDUTA 

Artigo 10º  

Dever de Isenção 

No exercício das suas funções, os trabalhadores públicos não podem retirar quaisquer 

vantagens, diretas ou indiretas, pecuniárias ou outras, para si ou para terceiro. 

Artigo 11º  

Dever de Imparcialidade 

Os trabalhadores públicos devem guardar equidistância relativamente aos interesses 

com que sejam confrontados, sem discriminar positiva ou negativamente qualquer deles, 

na perspetiva do respeito pela igualdade dos cidadãos. 
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Artigo 12º  

Dever de Zelo 

No exercício das suas funções, os trabalhadores públicos devem conhecer e aplicar as 

normas legais e regulamentares, bem como as ordens e instruções dos superiores 

hierárquicos, de acordo com os objetivos que tenham sido fixados e utilizando as 

competências que tenham sido consideradas adequadas. 

 

Artigo 13º  

Dever de Obediência e Lealdade 

Os trabalhadores públicos devem acatar e cumprir as ordens dos legítimos superiores 

hierárquicos, dadas em objeto de serviço e com a forma legal adequada e em 

subordinação aos objetivos do Serviço em que estão integrados. 

Artigo 14º  

Confidencialidade e sigilo profissional 

1. Os trabalhadores devem guardar sigilo sobre factos ou informações de que hajam 

tomado conhecimento no exercício das suas funções que, nos termos da lei, não 

devam ser do conhecimento geral. 

2. O dever de sigilo dos trabalhadores mantém-se, independentemente, da perda de 

qualquer vínculo. 

Artigo 15º  

Responsabilidade 

Os trabalhadores públicos devem exercer de modo responsável e não abusivo as funções 

que lhes forem atribuídas ou delegadas pelos respetivos superiores hierárquicos. 

Artigo 16º  

Comunicação  

1. No exercício das suas funções, os trabalhadores devem partilhar toda a informação 

considerada relevante através dos meios de comunicação internos da Instituição. 

2. Nas comunicações com o exterior, os trabalhadores devem ter sempre em vista a 

preservação da imagem externa do Município. 

Artigo 17º  

Relacionamento com os Munícipes 

No relacionamento com os munícipes, é exigível aos trabalhadores públicos: 
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a) A prestação de um serviço público imparcial, qualificado e eficiente; 

b) A prestação de informações claras, objetivas, adequadas e oportunas; 

c) A adoção de uma atitude caracterizada pela correção e cortesia; 

d) A omissão de quaisquer considerações pessoais sobre a Instituição. 

Artigo 18º  

Relações interpessoais 

As relações entre trabalhadores, no exercício das suas funções, devem evidenciar 

respeito mútuo, cooperação, confiança, correção, cordialidade e cortesia, não sendo 

admitidas quaisquer formas de discriminação em razão de ascendência, sexo, raça, 

território de origem, religião, convicções políticas, filiação sindical, instrução, situação 

económica ou profissional, condição social ou orientação sexual. 

Artigo 19º  

Utilização dos bens patrimoniais 

1. Os trabalhadores públicos devem fazer uma utilização criteriosa dos bens que lhes 

são facultados, evitando o desperdício e a utilização, direta ou indireta, de quaisquer 

bens públicos em proveito pessoal ou permitir que qualquer outra pessoa deles se 

aproveite à margem da sua utilização oficial. 

2. Excecionam-se do previsto no número anterior, as utilizações autorizadas ou 

permitidas por normas internas alusivas, designadamente, à utilização do telefone, 

do correio eletrónico e da Internet. 

Artigo 20º  

Vida pessoal e familiar 

Sem prejuízo das normas legais e regulamentares aplicáveis, a Câmara Municipal de 

Sines, tentará garantir o equilíbrio entre a vida profissional, pessoal e familiar dos seus 

trabalhadores, tendo em vista a dignidade e a realização pessoais. 

Artigo 21º  

Desenvolvimento profissional 

Os trabalhadores devem procurar desenvolver as suas competências e qualificações, 

profissionais, tendo em vista o aperfeiçoamento das funções desempenhadas. 

Artigo 22º  

Segurança e saúde no trabalho 
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Os trabalhadores da Câmara Municipal de Sines, devem, no exercício das suas funções, 

observar todas as normas legais e regulamentares, assim como as orientações internas 

em matéria de segurança, higiene e saúde no trabalho. 

Artigo 23º  

Entidades reguladoras e de fiscalização e inspeção 

Os trabalhadores devem prestar às autoridades reguladoras, de fiscalização e inspeção, 

todas as informações solicitadas, de forma a contribuir para a eficácia daquelas ações.  

CAPÍTULO IV  

ACOMPANHAMENTO DO CÓDIGO 

Artigo 24º  

Acompanhamento do CEC 

O acompanhamento, interpretação e esclarecimento de dúvidas suscitadas pelo presente 

Código, será da responsabilidade da Comissão de Ética e Conduta, criada para o efeito. 

Artigo 25º  

Comissão de Ética e Conduta  

A Comissão referida no artigo anterior é formada por três elementos, nomeados por 

deliberação de Câmara. 

Artigo 26º  

Funcionamento da Comissão de Ética e Conduta  

1. A Comissão de Ética e Conduta tem natureza consultiva e funciona na sede do 

Município de Sines. 

2. A Comissão reunirá sempre que tal se torne necessário. 

3. Para além dos trabalhadores públicos, qualquer cidadão poderá dirigir-se à 

Comissão de Ética e Conduta a fim de solicitar quaisquer esclarecimentos, 

apresentar reclamação ou denunciar quaisquer ações passíveis de constituírem 

violação das normas fixas neste Código.  

CAPÍTULO V  

DISPOSIÇÕES FINAIS 

Artigo 27º  

Subsidiariedade 
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A observância das normas fixadas no presente Código não prejudica a aplicação das 

regras de conduta próprias que respeitem à atividade de grupos profissionais 

específicos. 

Artigo 28º  

Incumprimento 

O incumprimento de normas fixadas no presente Código pode, quando exista previsão 

legal, constituir infração disciplinar. 

Artigo 29º  

Omissões 

As omissões são resolvidas nos termos da lei aplicável, em razão da matéria. 

Artigo 30º  

Publicação e divulgação 

O presente Código de Ética e Conduta dos Trabalhadores da Câmara Municipal de 

Sines será publicado na Internet e na Intranet, para além da afixação de edital nos locais 

de estilo.  

Artigo 31º  

Entrada em vigor 

O presente Código entra em vigor no primeiro dia do mês seguinte ao da sua aprovação. 

 

Câmara Municipal de Sines e Paços do Concelho, 20 de julho de 2017 
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