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Assembleia Municipal de Gaia 
2018-02-26 
 

 

 

 

Proposta de criação da 

PROVEDORIA DO MUNÍCIPE  
DE VILA NOVA DE GAIA 

 

Preâmbulo 

A constituição da Provedoria do Munícipe inscreve-se numa estratégia política de reforço dos 
direitos dos cidadãos e das cidadãs e da sua participação activa na condução da coisa pública, 
numa perspectiva de democracia participativa e de modernização administrativa da gestão 
autárquica. 

A institucionalização desta nova figura na vida da autarquia constitui, assim, um passo 
significativo na aproximação às populações e no incentivo à sua colaboração na resolução dos 
problemas, facilitando o exercício do direito à reclamação através de um serviço próximo, simples 
e de qualidade que garanta uma apreciação rápida e imparcial das reclamações, tendo em vista a 
solução dos problemas que as originam e a apresentação de propostas concretas de melhoria 
junto dos órgãos competentes. 

A população poderá apresentar junto da Provedoria do Munícipe queixas ou reclamações relativas 
a decisões, a acções ou a omissões dos órgãos e serviços da autarquia, que serão apreciadas 
com isenção e independência. Embora sem poder decisório, a Provedoria dirigirá às competentes 
instituições, aos serviços visados e aos órgãos da autarquia as recomendações necessárias, com 
o objectivo de facilitar, resolver ou eliminar as situações objecto de queixa, solucionar diferendos 
ou corrigir as situações lesivas dos interesses dos cidadãos. 

A Provedoria do Munícipe assumirá, portanto, uma missão de mediadora entre a população e os 
diferentes órgãos e serviços da autarquia. 

 

Art.º 1º 
Objectivo 

É criada a Provedoria do Munícipe de Vila Nova de Gaia, uma instância consultiva autárquica 
independente, com o objectivo de apoiar a promoção do respeito pelos direitos de todos e todas 
as Munícipes e ajudar a eliminar gradualmente as barreiras à sua real efectivação. 
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Art.º 2º 
Funções 

1. A Provedoria do Munícipe tem como funções ouvir os Munícipes, recepcionar e reencaminhar 
as suas queixas e reclamações, verificar situações que possam afectar os seus direitos, 
elaborar relatórios e fazer recomendações à Câmara e à Assembleia Municipal relativas às 
acções e ao funcionamento dos serviços na perspectiva da defesa dos direitos e interesses 
que assistem aos Munícipes e outros utentes dos serviços prestados na área do concelho. 

2. As queixas ou reclamações não carecem de qualquer formalidade especial, devendo no 
entanto ser apresentadas por escrito ou, sendo feitas oralmente, lavradas em auto assinado 
pelo queixoso ou reclamante. 

3. A Provedoria não tem qualquer poder de decisão efectiva sobre as matérias em causa. 

4. A Provedoria apresentará no mínimo uma vez por ano um relatório das suas actividades à 
Assembleia Municipal. 

 

Art.º 3º 
Âmbito de actuação 

1. A Provedoria do Munícipe exerce a sua função no âmbito da actividade da administração da 
Câmara e da Assembleia Municipal de Vila Nova de Gaia. 

2. Relativamente a queixas ou reclamações que extravasem o âmbito de competências da 
autarquia, a Provedoria procederá ao seu reenvio para o Provedor de Justiça e para outra 
entidade que julgue competente sobre a matéria em causa. 

 

Art.º 4º 
Composição 

1. A Provedoria do Munícipe é coordenada pelo(a) Provedor(a) do Munícipe. 

2. Integrarão a Provedoria do Munícipe, sob coordenação do(a) Provedor(a), os(as) 
Provedores(as) Sectoriais que forem sendo decididos pela Assembleia Municipal.1 

 

Art.º 5º 
Eleição e duração do mandato 

1. O(a) Provedor(a) do Munícipe é eleito(a) pela Assembleia Municipal, por proposta dos grupos 
municipais, de deputados independentes ou da Câmara Municipal. 

2. Os(as) Provedores(as) Sectoriais são eleitos pela Assembleia Municipal, por proposta dos 
grupos municipais, de deputados independentes, da Câmara Municipal, do(a) Provedor(a) do 
Munícipe e/ou de organizações representativas do sector em causa. 

3. Qualquer Provedor(a) pode ser demitido, a qualquer momento, por decisão da Assembleia 
Municipal. 

                                                             
1 Por exemplo: Provedor(a) do Munícipe com Mobilidade Reduzida, Provedor(a) do Munícipe Cego ou Amblíope, 
Provedor(a) do Munícipe Surdo, Provedor dos Direitos dos Animais, etc. 
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4. Os mandatos dos(as) Provedores(as) não têm uma duração fixa, nem há limites à sua 
renovação, mas terminam com o fim de cada mandato autárquico. Imediatamente após a 
eleição de nova Assembleia Municipal, os mandatos dos(as) Provedores(as) serão objecto de 
votação, que os pode renovar ou substituir. 

 

 

Art.º 6º 
Remunerações, apoio e publicidade dos actos 

1. Ao exercício dos cargos de Provedor(a) do Munícipe e de Provedores(as) Sectoriais não 
corresponde qualquer remuneração, seja a título de honorários, vencimentos, subsídios, 
senhas de presença ou ajudas de custo. 

2. A Câmara Municipal providenciará o apoio logístico necessário para o exercício das funções da 
Provedoria: gabinetes, secretariado, comunicações e deslocações. 

3. Os serviços da Câmara Municipal criarão uma secção própria da Provedoria no sítio da internet 
da autarquia, onde são tornadas públicas todas as queixas e reclamações recebidas, bem 
como as recomendações e os relatórios emitidos. 

 

Art.º 7º 
Direitos e obrigações dos(as) Provedores(as) 

1. Os(as) Provedores(as) exercem o seu mandato com total independência face aos órgãos 
autárquicos do concelho, não podendo por isso nestes exercer qualquer função. 

2. Os(as) Provedores(as) têm direito de acesso a toda a informação municipal necessária para o 
cabal exercício das suas funções, a ser prestada de forma célere e diligente pelos serviços 
municipais. 

3. Os(as) Provedores(as) terão um cartão especial de identificação, emitido pela Câmara 
Municipal. 

4. Os(as) Provedores(as) têm direito a apoio das autoridades para o exercício das suas funções e 
apoio nos processos judiciais que tenham como causa o exercício dessas funções. 

 

 


