
ANEXO III
(A que se refere o n.º 2, do artigo 35.º do Código de Conduta do Município de Faro) 

 

 DECLARAÇÃO PARA ACUMULAÇÃO DE FUNÇÕES 
 
         

Exmo. Senhor Presidente  
Exmo. Senhor Vereador do Pelouro 

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

Categoria

Vínculo  Contrato por tempo indeterminado  Contrato Termo resolutivo  Outro

Unidade Orgânica

DECLARAÇÃO

O trabalhador supra identificado, declara que as funções acumuladas, autorizadas em  / / , não

colidem sob forma alguma com as funções públicas que exerce, nem colocam em causa a isenção e o rigor que

pautam a sua atuação.

Nesta conformidade, nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 23.º da Lei Geral do Trabalho em Funções

Públicas, declara para o ano de  , o seguinte:

a) Local do exercício da função ou atividade a acumular:

b) Horário em que ela se deve exercer:

c) Remuneração a auferir:

d) A função/atividade será de carácter autónomo ou subordinado, e consiste em:

e) A função/atividade a acumular é:

 De manifesto interesse público, quando aplicável (em caso de acumulação com funções públicas)
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 Legalmente compatível com as funções públicas que exerce e não provoca qualquer prejuízo para o interesse

público ou para os direitos e interesses legalmente protegidos dos cidadãos.

f) Não se verifica conflito entre as funções desempenhadas e a função/atividade a acumular, pelo facto de:

 As funções/atividades a acumular, pelo/a próprio/a ou por interposta pessoa, não são concorrentes, similares

ou conflituantes com as funções públicas  exercidas;

 Não  têm  conteúdo  idêntico  ao  das  funções  públicas  desempenhadas,  não  são  desenvolvidas  de  forma

permanente ou habitual e não se dirigem ao mesmo círculo de destinatários;

 Não comprometem a isenção e a imparcialidade exigidas pelo desempenho das funções públicas.

Declaro que não me encontro abrangido/a por qualquer regime legal que proíba a acumulação de funções e que

conheço  o  enquadramento  legal  relativo  às  situações  de  impedimentos  e  suspeição.  Assumo  também,  sob

compromisso  de  honra,  cessar  de  imediato  as  funções/atividades  em  acumulação  no  caso  de  ocorrência

superveniente de conflito.

Data: / /

O/A Declarante,
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