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CONTROLE PÚBLICO DA RIQUEZA DOS TITULARES DE CARGOS POLÍTICOS 
(Declaração de rendimentos, património e cargos sociais dos titulares de cargos políticos e equiparados) 

A Lei n.º 4/83, de 2 de Abril, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 38/83, de 25

de Outubro, Lei n.º 25/95, de 18 de Agosto, Lei n.º 19/2008, de 21 de Abril, Lei n.º

30/2008, de 10 de Julho e Lei n.º 38/2010, de 2 de Setembro, refere que os titulares de

cargos políticos e equiparados e os titulares de altos cargos públicos apresentam no

Tribunal Constitucional, no prazo de 60 dias contado da data de início do exercício das

respectivas funções, declaração dos seus rendimentos, bem como do seu património e

cargos sociais, da qual constem: 

a)  A  indicação  total  dos  rendimentos  brutos  constantes  da  última  declaração

apresentada para efeitos da liquidação do imposto sobre o rendimento das pessoas

singulares, ou que da mesma, quando dispensada, devessem constar; 

b)  A descrição dos elementos do seu activo patrimonial,  existentes no País ou no

estrangeiro,  ordenados  por  grandes  rubricas,  designadamente  do  património

imobiliário, de quotas, acções ou outras partes sociais do capital de sociedades civis

ou comerciais, de direitos sobre barcos, aeronaves ou veículos automóveis, bem como

de carteiras de títulos, contas bancárias a prazo, aplicações financeiras equivalentes e

desde que superior a 50 salários mínimos, contas bancárias à ordem e direitos de

crédito; 

c) A descrição do seu passivo, designadamente em relação ao Estado, a instituições

de crédito e a quaisquer empresas, públicas ou privadas, no País ou no estrangeiro;

d) A menção de cargos sociais que exerçam ou tenham exercido nos dois anos que

precederam a declaração,  no País  ou no estrangeiro,  em empresas,  fundações  ou

associações de direito público e, sendo os mesmos remunerados, em fundações ou

associações de direito privado.

Nova declaração, actualizada, deverá ser apresentada no prazo de 60 dias a contar da

cessação das funções que tiverem determinado a apresentação da precedente, bem
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como de recondução ou reeleição do titular. Sempre que no decurso do exercício de

funções se verifique um acréscimo patrimonial efectivo que altere o valor declarado

referente a alguma das alíneas do artigo anterior em montante superior a 50 salários

mínimos mensais, deve o titular actualizar a respectiva declaração. A declaração final

deve reflectir a evolução patrimonial durante o mandato a que respeita. 

São  cargos  políticos  para  os  efeitos  da  presente  lei,  entre  outros,  o  Presidente  e

vereador da câmara municipal. 

Qualquer cidadão pode consultar as declarações e decisões previstas na lei. O Tribunal

Constitucional  define,  nos  termos  do  respectivo  Regimento,  a  forma  como  é

organizada a consulta às declarações e decisões previstas na presente lei. 

O Ministério Público junto do Tribunal Constitucional procede anualmente à análise das

declarações apresentadas após o termo dos mandatos ou a cessação de funções dos

respectivos titulares. 

A divulgação do conteúdo das declarações previstas na presente lei é livre. Contudo,

com fundamento  em motivo  relevante,  designadamente  interesses  de  terceiros,  o

titular do cargo pode opor-se à divulgação parcelar ou integral, competindo ao Tribunal

Constitucional  apreciar  a  existência  ou  não  do  aludido  motivo,  bem  como  da

possibilidade e dos termos da referida divulgação. Cabe ao declarante, no acto de

apresentação  da  sua  declaração  inicial  ou  posteriormente,  a  iniciativa  de  invocar

objecção nos termos e para os efeitos do número anterior. 

O Presidente da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo e os Vereadores em Regime

de  Permanência  cumpriram  a  lei  em  causa,  depositando  no  prazo  legal  no  TC  a

declaração de rendimentos, património e cargos sociais. 
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