MUNICIPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Câmara Municipal de Angra do Heroísmo
PRESIDÊNCIA

REGISTO DE INTERESSES DOS ELEITOS LOCAIS
(DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE INCOMPATIBILIDADES OU IMPEDIMENTOS)

O Regime Jurídico de Incompatibilidades e Impedimentos dos Titulares de Cargos
Políticos e Altos Cargos Públicos está consignado na Lei n.º 64/93, de 26 de Agosto
(com as alterações introduzidas pela Lei n.º 39 -B/94, de 27 de Dezembro, Declaração
de Rectificação n.º 2/95, de 15 de Abril, Lei n.º 28/95, de 18 de Agosto, Lei n.º 12/96,
de 18 de Abril, Lei n.º 42/96, de 31 de Agosto, Lei n.º 12/98, de 24 de Fevereiro,
Decreto-Lei n.º 71/2007, de 27 de Março, Lei n.º 30/2008, de 10 de Julho, e Lei
Orgânica n.º 1/2011, de 30 de Novembro).
Para efeitos da presente lei, são considerados titulares de cargos políticos, entre
outros, o presidente e vereador a tempo inteiro das câmaras municipais.
Os titulares desses cargos exercem as suas funções em regime de exclusividade.
Porém, os presidentes e vereadores de câmaras municipais, mesmo em regime de
permanência, a tempo inteiro ou parcial, podem exercer outras actividades, devendo
comunicá-las, quando de exercício continuado, quanto à sua natureza e identificação,
ao Tribunal Constitucional e à assembleia municipal, na primeira reunião desta a
seguir ao início do mandato ou previamente à entrada em funções nas actividades não
autárquicas.
Os titulares de cargos políticos devem depositar no Tribunal Constitucional, nos 60
dias posteriores à data da tomada de posse, declaração de inexistência de
incompatibilidades ou impedimentos, donde conste a enumeração de todos os cargos,
funções e actividades profissionais exercidos pelo declarante, bem como de quaisquer
participações iniciais detidas pelo mesmo.
Compete ao Tribunal Constitucional proceder à análise, fiscalização e sancionamento
das declarações dos titulares de cargos políticos.
É criado um registo de interesses na Assembleia da República, sendo facultativa a sua
criação nas autarquias, caso em que compete às assembleias autárquicas deliberar
sobre a sua existência e regulamentar a respectiva composição, funcionamento e
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controlo. O registo de interesses consiste na inscrição, em livro próprio, de todas as
actividades susceptíveis de gerarem incompatibilidades ou impedimentos e quaisquer
actos que possam proporcionar proveitos financeiros ou conflitos de interesses. O
registo é público e pode ser consultado por quem o solicitar.
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 inexistência de incompatibilidades ou impedimentos.
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