CÂMARA MUNICIPAL DE BAIÃO
Gabinete da Presidência

PROJECTO DE CODIGO DE CONDUTA DE ETICA

APRESENTAÇÃO

O Município de Baião acredita que a concretização dos seus interesses de longo prazo
está necessariamente alicerçada no estrito cumprimento dos mais elevados padrões de conduta
ética. Esta Autarquia assume a convicção de que as preocupações diárias com a eficiência ou
eficácia dos serviços prestados não podem ser dissociados de uma conduta ética e responsável.
Todos aqueles que se relacionam com esta Autarquia nas suas actividades institucionais
e sociais tem interesse legítimo na transparência, no diálogo e na atitude ética da Autarquia e dos
seus colaboradores.
Este Código vem expressar o compromisso do Município de Baião com uma conduta
ética nos seus relacionamentos internos e externos, tendo como objectivo o reforço dos padrões
éticos aplicáveis e a criação de um ambiente de trabalho que promova o respeito, a integridade e a
equidade.
Este Código é aplicável à Autarquia e vincula todos os seus colaboradores,
independentemente da sua função ou posição hierárquica.

MENSAGEM DO PRESIDENTE

A actuação do Município de Baião, enquanto entidade que presta serviços públicos, temse pautado por valores de integridade, rigor e responsabilidade no desempenho da missão a que se
propôs.
Hoje, é-nos reconhecido, pelos munícipes e diversos interlocutores, uma imagem de
Município responsável, quer no que concerne ao objectivo principal da sua actividade, quer no valor
criado na melhoria do nível e qualidade de vida.
Este capital de imagem é o reflexo do empenho que os colaboradores desta autarquia
colocam no desenvolvimento das suas tarefas e que, no seu conjunto, são o pilar fundamental da
consciencialização e assumpção da nossa missão de serviço público.
Como forma de reconhecer e valorizar este esforço colectivo, o Executivo Camarário
decidiu sistematizar e formalizar princípios éticos e deontológicos que se impõem à cultura da
Administração Pública e Local, através da publicação de um Código de Conduta e Ética.
O documento que ora se apresenta deve ser, por isso, entendido como um compromisso
assumido, sem excepção, por todos os colaboradores e órgão executivo do Município de Baião.
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Mas mais do que um compromisso, este Código de Conduta e Ética reflecte a vontade
de prosseguir um caminho de melhoria contínua de uma autarquia que assume como princípios
estruturantes da sua acção o respeito pelos direitos dos trabalhadores, a responsabilidade da defesa
e protecção dos munícipes e serviço público, a transparência nas suas relações com o exterior e a
contribuição para um desenvolvimento sustentável.

PRINCIPAIS OBJECTIVOS DO CÓDIGO

- Ser uma referência, formal e institucional, para a conduta pessoal e profissional de
todos os colaboradores, tornando-se um padrão de relacionamento quer entre colaboradores, quer
com os públicos externos.
- Cimentar na autarquia a existência e a partilha de valores e normas de conduta
comuns, reforçando uma cultura comum.
- Reduzir a subjectividade das interpretações pessoais sobre princípios morais e éticos.
- Responder ao desafio cívico de alicerçar a sociedade em princípios éticos que
respeitem as orientações que regem a Administração Pública.

ÂMBITO DE APLICAÇÃO

O presente Código de Conduta e Ética estabelece as linhas de orientação em matéria de
ética profissional aplicáveis à autarquia no seu todo e em particular a todos os seus trabalhadores,
independentemente do vínculo ou posição hierárquica que ocupem.

NATUREZA DAS REGRAS

O Código de Conduta e Ética da Autarquia visa garantir a prática de condutas
profissionais de elevado padrão moral por parte de todos os colaboradores, em complemento das
disposições legais e regulamentares que devem observar.
As regras constantes do Código de Conduta e Ética constituem ainda uma referência
para o público em geral no que concerne ao padrão de conduta exigível no relacionamento com o
público exterior.

VALORES CENTRAIS E A SUA PRÁTICA

Os colaboradores da autarquia, no desempenho das suas funções e no âmbito das suas
competências, deverão pautar a sua acção pelos valores definidos, observando que:
- ESPÍRITO DE SERVIR é agir com zelo e dedicação no cumprimento da Missão do
Serviço Público;
- EXCELÊNCIA é:
a) actuar de forma perseverante, procurando encarar a adversidade como um desafio e
uma oportunidade;
b) procurar sistematicamente soluções de inovação e desenvolvimento tecnológico;
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c) Contribuir para a optimização dos processos que conduzam ao aumento da eficácia e
eficiência;
d) Actuar com espírito de iniciativa, tendo em vista a melhoria continua do serviço.
- INTEGRIDADE é:
a) seguir um comportamento de práticas anti-currupção/suborno;
b) adoptar práticas que evitem conflitos de interesses;
c) garantir a confidencialidade e sigilo profissional;
d) seguir comportamentos não discriminatórios.
- RESPONSABILIDADE é:
a) agir com justiça e equidade;
b) adoptar atitudes e medidas que promovam o desenvolvimento sustentável;
c) respeitar as normas e convenções respeitantes aos direitos dos trabalhadores;
d) não tomar atitudes ou ter comportamentos que prejudiquem o Município;
e) combater situações que possam pôr em causa a imagem / prestígio da autarquia;
f) desenvolver a consciência ambiental de segurança e de responsabilidade social
externa e interna;
g) partilhar conhecimento e informação.
- RIGOR é:
a) ser coerente e consequente na prática de valores e princípios;
b) cumprir e fazer cumprir a legislação, as normas e os regulamentos internos;
c) decidir com isenção, equidade e objectividade;
d) ser transparente nos processos, nas decisões e na difusão dos critérios.

PRINCÍPIOS ÉTICOS

Os destinatários deste Código estão vinculados à defesa do interesse público, devendo
observar no desempenho das suas funções, os seguintes princípios gerais:
- Lealdade e dedicação;
- Transparência e boa-fé;
- Legalidade, imparcialidade, isenção e independência;
- Competência;
- Proporcionalidade e discrição;
- Diligência e tempestividade;
- Honestidade;
- Primado pela prossecução das suas atribuições;
- Salvaguarda dos bens e recursos da autarquia, bem como promoção da sua prudente
utilização;
- Reconhecimento da igualdade de oportunidades, do mérito individual e do respeito pela
dignidade da pessoa humana;
- Observar padrões elevados de ética profissional;
- Evitar situações susceptíveis de originar conflitos de interesses.
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NORMAS DE CONDUTA

As normas de conduta deverão ser entendidas como reguladoras da atitude geral dos
colaboradores da autarquia, entre si e na sua relação com o exterior, de modo a definir padrões de
actuação que obedeçam aos princípios éticos deste Município.

1 - Relacionamento Interno
Para os colaboradores, o conceito de lealdade implica não só o adequado desempenho
das tarefas que lhe são atribuídas pelos seus superiores, o cumprimento das instruções destes e o
respeito pelos canais hierárquicos apropriados, mas também pela transparência e a abertura no trato
pessoal com superiores e colegas, no âmbito das disposições normativas aplicáveis. Os destinatários
deste Código devem:
a) Manter outros colegas intervenientes no mesmo assunto ao corrente dos
trabalhos em curso e permitir-lhes dar o respectivo contributo;
b) Quando desempenhem funções de direcção, coordenação ou chefia devem
instruir os que com eles trabalhem de uma forma clara e compreensível, oralmente ou por escrito;
c) Independentemente da sua posição hierárquica e da sua actividade
específica, cultivar e manter um relacionamento correcto e cordial, potenciando o espírito de equipa e
de colaboração, sem prejuízo do culto de um saudável espírito crítico, a exercer de forma correcta e
discreta;
d) Respeitar e proteger o património do Município e não permitir a utilização
abusiva por terceiros, dos serviços e das instalações. Todo o equipamento e instalações,
independentemente da sua natureza, apenas podem ser utilizados para uso oficial, salvo se a sua
utilização privada tiver sido explicitamente autorizada de acordo com as normas ou práticas internas
relevantes ou no uso de poderes discriminatórios;
e) Adoptar todas as medidas adequadas e justificadas no sentido de limitar os
custos e despesas da Autarquia, a fim de permitir o uso mais eficiente dos recursos disponíveis;
f) Proceder no sentido de minimizar os eventuais impactos negativos no
ambiente, por forma a reduzir tanto quanto possível através da poupança de recursos e da redução e
reciclagem de materiais utilizados.
Os destinatários deste Código devem pautar a sua actuação pela procura contínua de
aperfeiçoamento e actualização dos seus conhecimentos profissionais, nomeadamente através de
autoformação ou da frequência de acções específicas de formação promovidas ou apoiadas pela
autarquia, tendo em vista a manutenção e a melhoria das suas capacidades profissionais e a
prestação de melhores serviços.

2 – Relacionamento com o público
Os destinatários deste Código devem respeitar, no seu relacionamento com o
público, os princípios da eficiência, disponibilidade, correcção pessoal e cortesia, bem como do rigor
técnico. Devem ainda assegurar-se que, na medida do possível, os munícipes obtenham as
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informações que solicitam, nos melhores prazos, devendo tais informações, bem como as eventuais
razões para o seu fornecimento, ser claras e compreensíveis.

3 – Igualdade de tratamento e não discriminação
Os destinatários deste Código devem abster-se, em relação a qualquer pessoa, de
privilegiar, beneficiar, prejudicar, privar de qualquer direito ou isentar de qualquer dever, em razão da
ascendência, sexo, raça, língua, território de origem, religião, convicções políticas ou ideológicas,
ideias filosóficas, instrução, situação económica, condição social ou orientação sexual. Devem, ainda,
no relacionamento uns com os outros demonstrar urbanidade, civismo e respeito mútuo.

4 – Independência
Esta autarquia é independente no exercício das suas funções, pelo que os destinatários
deste código, devem, nos seus contactos com o exterior, actuar em conformidade com aquele
atributo, devendo observar o seguinte:
a) A solicitação ou a recepção de sugestões ou indicações de qualquer entidade,
organização ou munícipe, nomeadamente as que resultem de procedimentos legais de reclamações,
de cooperação, de consulta pública, de supervisão, fiscalização ou auditorias, terá em conta a
preservação da independência;
b) O respeito pelo princípio da independência é incompatível com a solicitação ou
aceitação de fonte externa à autarquia, de quaisquer presentes, benefícios, recompensas,
remunerações, dádivas que excedam um valor meramente simbólico;
c) Os colaboradores da autarquia, respeitando o quadro legal e os normativos internos
definidos, não podem exercer actividades que sejam incompatíveis e/ou susceptíveis de gerar
conflitos de interesses.
A independência da actuação da Autarquia e dos seus colaboradores desenvolve-se
sem prejuízo dos princípios orientadores das políticas gerais fixadas pelo Executivo.

5 – Dados pessoais, confidencialidade e sigilo
Os destinatários deste Código que lidem ou que tenham acesso a dados pessoais
relativos a cidadãos:
a)

Devem respeitar as disposições legais aplicáveis, relativas à protecção das

pessoas singulares no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais e à livre circulação desses
dados;
b)

Não podem, nomeadamente, utilizar dados pessoais para fins ilegítimos ou

comunicá-los a pessoas não autorizadas;
c)

Estão especialmente obrigados a guardar sigilo de factos cujo conhecimento

lhes advenha exclusivamente do exercício das suas funções, dando a violação do referido dever lugar
à inerente responsabilidade civil e disciplinar.

RELEVÂNCIA DISCIPLINAR
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Todos os colaboradores que não cumpram os princípios e normas constantes neste
Código estão sujeitos a acções disciplinares, nos termos regulamentares aplicáveis às infracções
praticadas.

APLICAÇÃO

Em caso de dúvida sobre o sentido e alcance das normas deste Código, competirá
ao Executivo, por sua iniciativa, ou por solicitação dos trabalhadores, fixar a interpretação que
considera adequada.
Os princípios e normas contidas neste Código devem ser objecto de actualizações e
melhoramentos sempre que tal seja ordenado pelo Executivo Camarário.
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