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REGIMENTO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE PONTE DE LIMA 
CAPITULO I 

DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

Artigo 1.0 

(CONSTITUI<;AO E COMPOSI<;AO) 
1. A assembleia municipal e constituida por 52 membros eleitos directamente e por 51 
presidentes de junta. 
2. Nas sessoes da assembleia municipal participam os cidadaos que encabec;aram as 
listas mais votadas para as assembleias de freguesia da area do municipio, enquanto 
estas nao forem instaladas. 

Artigo 2.0 

(COMPETENCIA) 
1. Compete a assembleia municipal: 
a) Eleger, por voto secreto, o presidente da mesa e os dois secretaries; 
b) Elaborar e aprovar o seu regimento; 
c) Acompanhar e fiscalizar a actividade da cfunara municipal, dos serv1c;os 
municipalizados, das fundac;oes e das empresas municipais; 
d) Acompanhar, com base em informac;ao util da cfunara, facultada em tempo oportuno, 
a actividade desta e os respectivos resultados, nas associac;oes e federac;oes de 
municipios, empresas, cooperativas, fundac;oes ou outras entidades em que o municipio 
detenha alguma participac;ao no respective capital social ou equiparado; 
e) Apreciar, em cada uma da sessoes ordinanas, uma informac;ao escrita do presidente 
da cfunara acerca da actividade do municipio, bern como da situac;ao financeira do 
mesmo, informac;ao essa que deve ser enviada ao presidente da mesa da assembleia com 
a antecedencia de cinco dias sobre a data do inicio da sessao, para que conste da 
respectiva ordem do dia; 
f) Solicitar e receber informac;oes, atraves da mesa, sobre assuntos de interesse para a 
autarquia e sobre a execuc;ao de deliberac;oes anteriores, o que pode ser requerido por . 
qualquer membro em qualquer momento; 
g) Aprovar referendos locais, sob proposta quer de membros da assembleia, quer da 
cfunara municipal, quer dos cidadaos eleitores, nos termos da lei; 
h) Apreciar a recusa, por acc;ao ou omissao, de quaisquer informac;oes e documentos, 
por parte da cfunara municipal ou dos seus membros, que obstem a tealizac;ao de acc;oes 
de acompanhamento e fiscalizac;ao; 
i) Conhecer e tomar posic;ao sobre os relat6rios defmitivos, resultantes de acc;oes 
tutelares ou de auditorias executadas sobre a actividade dos 6rgaos e servic;os 
mun1c1prus; 
j) Deliberar sobre a constituic;ao de delegac;oes, comissoes ou grupos de trabalho para 
estudo dos problemas relacionados com as atribuic;oes pr6prias da autarquia, sem 
interferencia no funcionamento e na actividade normal da cfunara; 
1) Votar moc;oes de censura a camara municipal, em avaliac;ao da acc;ao desenvolvida 
pela mesma ou por qualquer dos seus membros; 
m) Discutir, a pedido de quaisquer dos titulares do direito de oposic;ao, o relat6rio a que 
se refere o Estatuto do Direito de Oposic;ao; 
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n) Elaborar e aprovar, nos termos da lei, o regulamento do conselho municipal de 
seguranva; 
o) Tomar posivao pe:rante os 6rgaos do poder central sobre assuntos de interesse para a 
autarquia; 
p) Deliberar sobre recursos interpostos de marcavao de faltas injustificadas aos seus 
membros; 
q) Pronunciar-se e deliberar sobre assuntos que visem a prossecuvao das atribuivoes da 
autarquia; 
r) Exercer outras competencias que lhe sejam conferidas por lei. 
2. Compete a assembleia municipal, em materia regulamentar e de organizavao e 
funcionamento, sob proposta da camara: 
a) Aprovar as posturas e regulamentos do municipio com eficacia extema; 
b) Aprovar as opvoes do plano e a proposta de oryamento, bern como as respectivas 
revisoes; 
c) Apreciar o inventario de todos os hens, direitos e obriga96es patrimoniais e respectiva 
avaliavao, bern como apreciar e votar os documentos de prestavao de contas; 
d) Aprovar ou autorizar a contratayao de emprestimos nos termos da lei; 
e) Estabelecer, nos termos da lei, taxas municipais e fixar os respectivos quantitativos; 
f) Fixar anualmente o valor da taxa da contribuivao autarquica incidente sobre predios 
urbanos; bern como autorizar o lanyamento de derramas para reforvo da capacidade 
financeira ou no ambito da celebrayao de · contratos de reequilibrio fmanceiro, de acordo 
com a lei; 
g) Pronunciar-se, no prazo legal, sobre o reconhecimento, pelo Govemo, de beneficios 
fiscais no ambito de impostos cuja receita reverte exclusivamente para os municipios; 
h) Deliberar em tudo quanto represente o exercicio dos poderes tributarios conferidos 
por lei ao municipio; 
i) Autorizar a camara municipal a adquirir, alienar ou onerar hens im6veis de valor 
superior a 1 000 vezes o indice 1 00 das carreiras do regime ge:ral do sistema 
remunerat6rio da funvao publica, fixando as respectivas condivoes gerais, podendo 
determinar, nomeadamente, a via da hasta publica, bern como hens ou valores artisticos 
do municipio, independentemente do seu valor, sem prejuizo do disposto no n.0 9 do 
artigo 64.0

; 

j) Determinar a remunerayao dos membros do conselho de administrayao dos servivos 
municipalizados; 
1) Municipalizar serviyos, autorizar o municipio, nos termos da lei, a criar fundayoes e · 
empresas municipais e a aprovar os respectivos estatutos, bern como a remunerayao dos 
membros dos corpos sociais, assim como a criar e participar em empresas de capitais 
exclusiva ou maioritariamente publicos, fixando as condiyoes gerais da participayao; 
m) Autorizar o municipio, nos termos da lei, a integrar-se em associavoes e federa9oes 
de municipios, a associar-se com outras entidades publicas, privadas ou cooperativas e a . 
criar ou participar em empresas privadas de ambito municipal que prossigam fins de 
reconhecido interesse publico local e se contenham dentro das atribuivoes cometidas aos 
municipios, em quaisquer dos casos fixando as condivoes gerais dessa participayao; 
n) Aprovar, nos termos da lei, a criavao ou reorganiza9ao de servi9os municipais; 
o) Aprovar os quadros de pessoal dos diferentes serviyos do municipio, nos termos da 
lei; 
p) Aprovar incentivos a fixa9ao de funcionarios, nos termos da lei; 
q) Autorizar, nos termos da lei, a camara municipal a concessionar, por concurso 
publico, a explorayao de ob:ras e servi9os publicos, fixando as respectivas condivoes 
gerais; 
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r) Fixar o dia feriado anual do municipio; 
s) Autorizar a cfunara municipal a delegar competencias pr6prias, designadamente em 
materia de investimentos, nas juntas de freguesia; 
t) Estabelecer, ap6s parecer da Comissao de Heraldica da Associa9ao dos Arque6logos 
Portugueses, a constitui9ao do brasao, selo e bandeira do municipio e proceder a sua 
publica<;ao no Diario da Republica. 
3. E ainda da competencia da assembleia municipal, em materia de planeamento, sob 
proposta ou pedido de autoriza<;ao da cfunara municipal: 
a) Aprovar os pianos necessaries a realiza<;ao das atribui<;oes municipais; 
b) Aprovar as medidas, normas, delimita<;oes e outros actos, no ambito dos regimes do 
ordenamento do territ6rio e do urbanismo, nos casos e nos termos conferidos por lei. 
4. E tambem da competencia da assembleia municipal, sob proposta da cfunara 
municipal: 
a) Deliberar sobre a cria<;ao e a institui<;ao em concreto do corpo de policia municipal, 
nos termos e com as competencias previstos na lei; 
b) Deliberar sobre a afectayao ou desafecta<;ao de bens do dominio publico municipal, 
nos termos e condi9oes previstos na lei; 
c) Deliberar sobre a cria<;ao do conselho local de educa<;ao, de acordo com a lei; 
d) Autorizar a gemina<;ao do municipio com outros municipios ou entidades 
equiparadas de outros paises; 
e) Autorizar os conselhos de administra<;ao dos servi<;os municipalizados a deliberar 
sobre a concessao de apoio financeiro, ou outro, a institui<;oes legalmente constituidas 
pelos seus funcionarios, tendo por objecto o desenvolvimento das actividades culturais, 
recreativas e desportivas, bern como a atribui<;ao de subsidios a institui<;oes legalmente 
existentes, criadas ou participadas pelos servi<;os municipalizados ou criadas pelos seus 
funcionarios, visando a concessao de beneficios sociais aos mesmos e respectivos 
familiares. 
5. A ac<;ao de fiscaliza<;ao mencionada na alinea c) do n.0 1 consiste numa aprecia<;ao 
casuistica e posterior a respectiva pnitica dos actos da cfunara municipal, dos servi9os 
municipalizados, das funda<;oes e das empresas municipais, designadamente atraves de 
documenta<;ao e informa<;ao solicitada para o efeito. 
6. A proposta apresentada pela cfunara referente as alineas b), c), i) en) do n.0 2 nao 
pode ser alterada pela assembleia municipal e carece da devida fundamenta9ao quando 
rejeitada, mas a cfunara deve acolher sugestoes feitas pela assembleia, quando 
devidamente fundamentadas, salvo se aquelas enfermarem de previsoes de factos que 
possam ser considerados ilegais. 
7. Os pedidos de autoriza<;ao para a contrata<;ao de emprestimos a apresentar pela 
cfunara municipal, nos termos da alinea d) do n. 0 2, serao obrigatoriamente 
acompanhados de informa<;ao sobre as condi<;oes praticadas em, pelo menos, tres 
institui<;oes de credito, bern como do mapa demonstrative de capacidade de 
endividamento do municipio. 
8. As altera<;oes or<;amentais por contrapartida da diminui<;ao ou anula<;ao das dota<;oes 
da assembleia municipal tern de ser aprovadas por este 6rgao. 

Artigo 3.0 

(INSTALA<;AO) 
1. 0 presidente da assembleia municipal cessante ou o presidente da comissao 
administrativa cessante, conforme o caso, ou, na falta ou impedimenta daqueles, de 
entre os presentes, o cidadao melhor posicionado na lista vencedora procede a 
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instalac;ao da nova assembleia ate ao 20.0 dia posterior ao apuramento definitivo dos 
resultados eleitorais. 
2. Quem proceder a iristalac;ao verifica a identidade e a legitimidade dos eleitos e 
designa, de entre os presentes, quem redige o documento comprovativo do acto, que e 
assinado, pelo menos, por quem procedeu a instalac;ao e por quem o redigiu. 
3. A verificac;ao da identidade e legitimidade dos eleitos que hajam faltado, 
justificadamente, ao acto de instalac;ao e feita, na primeira reuniao do 6rgao a que 
comparec;am, pelo respectivo presidente. 

Artigo 4.0 

(PRIMEIRA REUNIAO) 
1. Ate que seja eleito o presidente da assembleia compete ao cidadao que tiver 
encabec;ado a lista mais votada ou, na sua falta, ao cidadao sucessivamente melhor 
posicionado nessa mesma lista presidir a primeira reuniao de funcionamento da 
assembleia municipal, que se efectua imediatamente a seguir ao acto de instalac;ao, para 
efeitos de eleic;ao do presidente e secretarios da mesa. 
2. Na ausencia de disposic;ao regimental compete a assembleia deliberar sea eleic;ao a 
que se refere o nfunero anterior e uninominal ou por meio de listas. 
3. Verificando-se empate na votac;ao, procede-se a nova eleic;ao obrigatoriamente 
uninominal. 
4. Se o empate persistir nesta ultima, e declarado eleito para as func;oes em causa o 
cidadao que, de entre os membros empatados, se encontrava melhor posicionado nas 
listas que os concorrentes integraram na eleic;ao para a assembleia municipal, preferindo 
sucessivamente a mais votada. 
5. Enquanto nao for aprovado novo regimento, continua em vigor o anteriormente 
aprovado. 
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CAPITULO II 
DOS MEMBROS DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

SEC<;AO I 
DO MANDATO 

Artigo 5.0 

(DURA<;AO, NATUREZA E CONTINUIDADE DO MANDATO) 
1. Os membros da assembleia municipal sao titulares de urn unico mandato. 
2. 0 mandato dos membros da assembleia municipal e de quatro anos. 
3. Os membros da assembleia municipal servem pelo periodo do mandato e mantem-se 
em funvoes ate serem legalmente substituidos. 

Artigo 6.0 

(PERDA DE MANDATO) 
1. Incorrem em perda de mandato os membros eleitos da assembleia municipal que:, 
a) Sem motivojustificativo, nao comparevam a 3 sessoes ou 6 reunioes seguidas ou a 6 
sessoes ou 12 reunioes interpoladas 
b) Ap6s a eleivao, sejam colocados em situavao que os tome inelegiveis ou 
relativamente aos quais se tomem conhecidos elementos reveladores de uma situavao de 
inelegibilidade ja existente, e ainda subsistente, mas nao detectada previamente a 
eleivao; 
c) Ap6s a eleivao se inscrevam em partido diverso daquele pelo qual foram 
apresentados a: sufragio eleitoral; 
d) Pratiquem ou sejam individualmente responsaveis pela pratica dos actos previstos no 
artigo 9.0

, daLei n.0 27/96, de 1.8. 
2. Incorrem, igualmente, em perda de mandato os membros dos 6rgaos autarquicos que 
no exercicio das suas funvoes, ou por causa delas, intervenham em procedimento 
administrativo, acto ou contrato de direito publico ou privado relativamente ao qual se 
verifique impedimento legal, visando a obtenvao de vantagem patrimonial para si ou 
para outrem. 
3. Constitui, ainda, causa de perda de mandato a verificavao, em momento posterior ao 
da eleivao, de pratica, por acvao ou omissao, em mandato imediatamente anterior, dos 
factos referidos na alinea d) do n.0 1 e no n.02 do presente artigo. 
4. As decisoes da perda de mandato dos membros da assembleia municipal sao da 
competencia dos Tribunais Administrativos de Circulo, nos termos do disposto do 
artigo 11.0

, da Lei n.0 27/96, de 1.8. 

Artigo 7.0 

(RENUNCIA AO MANDATO) 
1. Os membros eleitos gozam do direito de renl1ncia ao respectivo mandato a exercer 
mediante manifestavao de vontade apresentada, quer antes quer depois da instalavao da 
assembleia municipal. 
2. A pretensao e apresentada por escrito e dirigida a quem deve proceder a instalayaO ou 
ao presidente da assembleia, consoante o caso. 
3. A substituivao do renunciante processa-se de acordo com o disposto no nlimero 
seguinte. 
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4. A convocavao do membro substituto compete a entidade referida no n.0 2 e tern lugar 
no periodo que medeia entre a comunicayao da renuncia e a primeira reuniao que a 
seguir se realizar, salvo se a entrega do documento de renuncia coincidir com o acto de 
instala9ao ou reuniao da assembleia e estiver presente o respectivo substituto, situa9ao 
em que, ap6s a verificayao da sua identidade e legitimidade, a substitui9ao se opera de 
imediato, se o substituto a nao recusar por escrito de acordo como n.0 2. 
5. A falta de membro eleito ao acto de instalavao da assembleia, nao justificada por 
escrito no prazo de 30 dias ou considerada injustificada, equivale a renlincia, de pleno 
direito. 
6. 0 disposto no n(Imero anterior aplica-se igualmente, nos seus exactos termos, a falta 
de substituto, devidamente convocado, ao acto de assun9ao de fun9oes. 
7. A aprecia9ao e a decisao sobre a justifica9ao referida nos nUmeros anteriores cabe a 
propria assembleia e devem ter lugar na primeira reuniao que se seguir a apresentavao 
tempestiva da mesma. 

Artigo 8.0 

(SUSPENSAO DO MANDATO) 
1. Os membros eleitos podem solicitar a suspensao do respectivo mandato. 
2. 0 pedido de suspensao, devidamente fundamentado, deve indicar o periodo de tempo 
abrangido e e enviado ao presidente da assembleia e apreciado pelo plenario da 
assembleia na reuniao imediata a sua apresenta9ao. 
3. Sao motivos de suspensao, designadamente: 
a) Doen9a comprovada; 
b) Exercicio dos direitos de paternidade e maternidade; 
c) Afastamento temponirio da area da autarquia por periodo superior a 30 dias. 
4. 4 - A suspensao que, por uma s6 vez ou cumulativamente, ultrapasse 365 dias no 
decurso do mandato constitui, de pleno direito, renlincia ao mesmo, salvo se no 
primeiro dia util seguinte ao termo daquele prazo o interessado manifestar, por escrito, a 
vontade de retomar fun9oes. 
5. A pedido do interessado, devidamente fundamentado, o plemirio da assembleia pode 
autorizar a alterayao do prazo pelo qual inicialmente foi concedida a suspensao do 
mandato, ate ao limite estabelecido no numero anterior. 
6. Enquanto durar a suspensao, os membros dos 6rgaos autarquicos sao substituidos nos 
termos do artigo 10.0 

7. A convoca9ao do membro substituto faz-se nos termos do n;o 4 do artigo 7. o 

Artigo 9.0 

(AUSENCIA INFERIOR A 30 DIAS) 
1. Os membros da assembleia podem fazer-se substituir nos casos de ausencias por 
periodos ate 30 dias. 
2. A substituivao obedece ao disposto no artigo seguinte e opera-se mediante simples 
comunicayao por escrito dirigida ao presidente da assembleia na qual sao indicados os 
respectivos inicio e fim. 
3. Caso a comunicayao prevista no nUmero anterior seja recebida pelo presidente da 
assembleia com a antecedencia minima de 10 dias relativamente a sessao seguinte, sera 
por este convocado o substituto legal. 
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Artigo 10.0 

(PREEN CHIMENTO DE V AGAS) 
1. As vagas ocorridas na assembleia municipal sao preenchidas pelo cidadao 
imediatamente a seguir na ordem da respectiva lista ou, tratando-se de coligayao, pelo 
cidadao imediatamente 
a seguir do partido pelo qual havia sido proposto o membro que deu origem a vaga. 

2. Quando, por aplicayao da regra contida na parte final do nfunero anterior, se tome 
impossivel o preenchimento da vaga por cidadao proposto pelo mesmo partido, o 
mandato e conferido ao cidadao imediatamente a seguir na ordem de precedencia da 
lista apresentada pela coliga9ao. 

Artigo 11.0 

(CESSA~AO DA SUSPENSAO DO MANDATO) 
1. A cessa9ao da suspensao do mandato podeni ocorrer: 
a) Pelo decurso do periodo de suspensao ou 

•·
1 

b) Pelo regresso antecipado do membro. 
2. 0 regresso antecipado deveni ser comunicado por escrito pelo proprio ao presidente 
da assembleia, com a antecedencia minima de 10 dias relativamente a sessao seguinte. 

Artigo 12.0 

(IMPEDIMENTOS) 
a) Nenhum titular de 6rgao ou agente da Administrayao Publica pode intervir em 
procedimento administrativo ou em acto ou contrato de direito publico ou privado da 
Administra9ao 
Publica nos seguintes casos: 
a) Quando nele tenha interesse, por si, como representante ou como gestor de neg6cios 
de outra pessoa; 
b) Quando, por si ou como representante de outra pessoa, nele tenha interesse o seu 
conjuge, algum parente ou afim em linha recta ou ate ao 2° grau da linha colateral, hem 
como qualquer pessoa com quem viva em economia comum; 
c) Quando, por si ou como representante de outra pessoa, tenha interesse em questao 
semelhante a que deva ser decidida, ou quando tal situa9ao se verifique em rela9ao a 
pessoa abrangida pela alinea anterior; 
d) Quando tenha intervindo no ptocedimento como perito ou mandatario ou haja dado 
~recer sobre questao a resolver; 
@)Quando tenha intervindo no procedimento como perito ou mandatario o seu conjuge, 
parente oti afrm em linha recta ou ate ao 2° grau da linha colateral, bern como qualquer . . 
pessoa com quem viva em econom1a comum; 
f) Quando contra ele, seu conjuge ou parente em linha recta esteja intentada ac9ao 
judicial proposta por interessado ou respectivo conjuge; 
g) Quando se trate de recurso de decisao proferida por si, ou com a sua interven9ao, ou 
proferida por qualquer das pessoas referidas na alinea b) ou com interven9ao destas. 
2. Excluem-se do disposto no numero anterior as interven9oes que se traduzam em actos 
de mero expediente, designadamente actos certificativos. 

Artigo 13.0 

(ALTERA~AO DA COMPOSI~AO DA ASSEMBLEIA) 
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1. Quando algum dos membros deixar de fazer parte da assembleia, por morte, renuncia, 
perda de mandata ou por outra razao, e substituido nos termos do artigo 79.0 ou pelo 
novo titular do cargo com dirdto de integrar o 6rgao, conforme os casos. 
2. Esgotada a possibilidade de substitui9ao prevista no n1lmero anterior e desde que nao 
esteja em efectividade de funv5es a maioria do n1lmero legal dos membros da 
assembleia, o presidente comunica o facto ao govemador civil para que este marque, no 
prazo maximo de 30 dias, novas elei96es, sem prejuizo do disposto no artigo 99.0 

3. As eleivoes realizam-se no prazo de 40 a 60 dias a contar da data da respectiva 
marcavao. 
4. A nova assembleia municipal completa o mandato da anterior. 

SEC<;AO II 

CONDI<;OES DO EXERCICIO DO MANDATO 
Artig~o 

(DIREITOS DOS MEMBROS DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL) 
1. Os membros da assembleia municipal tern direito, nos termos legais, a: 
a) Senha de presenva por cada reuniao ordinaria ou extraordinaria da assembleia e das 
comissoes -a que comparevam, que corresponde a 3%, 2,5% e 2% do valor base da 
remuneravao do presidente da cfu:nara municipal, respectivamente, para o presidente, 
secretarios e membros da assembleia; 
b) A judas de custo, a abonar nos termos e no quantitativa fixado para a letra A da escala 
geral do funcionalismo publico, quando se desloquem para fora da area do municipio, 
por motivo de servi9o, ou do seu domicilio para assistir as reunioes ordinarias ou 
extraordinarias da assembleia e das comissoes de que favam parte; 
c) Subsidio de transporte, nos termos e segundo a tabela em vigor para a funvao publica, 
quando se desloquem por motivo de servivo e nao utilizem viaturas municipais; 
d) Livre circulavao em lugares publicos de acesso condicionado na area da autarquia, 
quando necessaria ao efectivo exercicio das respectivas funvoes ou por causa delas, 
mediante a apresenta9ao do cartao de identifica9ao; 
e) Cartao especial de identificavao, emitido pelo presidente da assembleia municipal; 
f) Viatura municipal, quando em servivo da autarquia, em funvao das disponibilidades; 
g) Segura de acidentes pessoais mediante deliberavao da assembleia municipal, que 
-fixara o seu valor; 
h) Protecvao penal conferida aos titulares dos cargos publicos pelo n. o 1 do Artigo 1. o do 
Decreta-Lei n.0 65/84, de 24 de Fevereiro; 
i) Apoio nos processos judiciais em que sejam parte, desde que tais processos tenham 
tido como causa o exercicio das respectivas funv5es e nao se prove dolo ou negligencia 
por parte do membro da assembleia; 
j) Dispensa das suas fun96es profissionais, mediante aviso antecipado a entidade 
empregadora, quando o exija a sua participavao em actos relacionados com as suas 
funv5es de eleitos, designadamente em reunioes da assembleia e comissoes a que 

rr\rtencem ou em actos oficias a que devem comparecer; 
\!) S6 havera lugar a senha de presenva e demais compensa96es previstas no n. o 1 
quando o membro tiver preenchido o disposto na alinea e) do n.0 1 do Artigo 12.0 do 
Regimen to. 
3. As senhas de presen9a, ajudas de custo e subsidios de transporte dos membros da 
assembleia municipal sao suportados pelo orvamento municipal. 
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Artigo 15.0 

(DEVERES DOS MEMBROS DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL) 
1. Constituem deveres dos membros da assembleia municipal: 
a) Participar nas sessoes da assembleia e das comissoes de que fas:am parte, 
nomeadamente nas discussoes e votas:oes; 
b) Desempenhar os cargos na assembleia e as funs:oes para que sejam eleitos ou 
designados; 
c) Respeitar a dignidade da assembleia e dos seus membros; 
d) Observar as normas legais aplicaveis e a ordem e a disciplina fixada no Regimento e 
acatar a autoridade do presidente da assembleia; 

(~ Assinar_~ )ista de prese1.1£~.~,~!!,Qjpjyip~_de harmonia com os periodos de tolenmcia 
~fix1iC!os""pe1~'rres!deliie-da -asseill6Ieia~~21.£ _fim E!t! ~~~2~l!~ 

f) Justificar as faltas; 
g) Nao patrocinar interesses particulares, pr6prios ou de terceiros, de qualquer natureza, 
quer no exercicio das suas funs:oes, quer invocando a qualidade de membro da 
assembleia municipal; 
h) Nao celebrar com a autarquia qualquer contrato, salvo de adesao; 
i) Nao usar, para fms de interesse proprio ou de terceiros, informas:oes a que tenha 
acesso no exercicio das suas funs:oes. 
2. As faltas tern de ser justificadas por escrito no prazo de 5 dias a contar da data da 
reuniao em que se tiverem verificado. 

Artigo 16.0 

(PODERESDOS MEMBROS) 
Constituem poderes dos membros da assembleia municipal: 
a) Participar nas discussoes e votas:oes; 
b) Apresentar mos:oes, requerimentos, propostas, declaras:oes de voto e pontos de ordem 
a mesa; 
c) Associar-se para efeitos de constituis:ao de grupos municipais, nos termos da lei e do 
disposto no artigo 22.0

• 

d) Invocar o regimento, interpelar a mesa e apresentar protestos e contra protestos; 
e) Apresentar votos de louvor, congratulas:ao ou pesar; 
f) Propor alteras:oes ao regimento; 
g) Solicitar ao 6rgao executivo, atraves da mesa e em qualquer momento, as 
infonnas:oes e esclarecimentos sobre assuntos de interesse para a autarquia e sobre a 
execus:ao de deliberas:oes anteriores; 
h) Propor a realizas:ao, pelas entidades competentes, de inqueritos a acruas:ao dos 6rgaos 
ou servis:os municipais; 
i) Propor recomendas:oes a cfunara municipal; 
j) Desempenhar funs:oes especificas na assembleia. 
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CAPITULO III 
DAMESA 

Artigo 17.0 

(COMPOSI<;AO E FUNCIONAMENTO) 
1. A mesa da assembleia e composta por urn presidente, urn 1.0 secretario e um 2.0 

secretario e e eleita, por escrutinio secreto, pela assembleia municipal, de entre os seus 
membros. 
2. A mesa e eleita pelo periodo do mandato, podendo os seus membros ser destituidos, 
em qualquer altura, por deliberayao tomada pela maioria do nfunero legal dos membros 
da assembleia. 
3. 0 presidente e substituido, nas suas faltas e impedimentos, pelo 1.0 secretario e este 
pelo 2.0 secretario. 
4. Na ausencia simultanea de todos ou da maioria dos membros da mesa, a assembleia 
elege, por voto secreto, de entre os membros presentes, o nUm.ero necessario de 
elementos para integrar a mesa que vai presidir a reuniao. 
5. No caso previsto no nmnero anterior, estando presente qualquer dos elementos da 
mesa, este assumira a presidencia. 
6. 0 presidente da mesa eo presidente da assembleia municipal. 

Artigo 18.0 

(FORMA DE ELEI<;AO DA MESA) 
1. A mesa sera eleita nos termos do artigo anterior. 
2. A mesa em funyoes aceitara por urn periodo de 10 minutos listas nominais distintas 
para cada urn dos cargos, subscritas por qualquer nmnero de membros da assembleia 
municipal. 
3. Sem discussao previa e ap6s anlincio das listas, proceder-se-a a vota9ao por 
escrutinio secreto e nominal. 

1 - Compete a mesa: 

Artigo 19.0 

(COMPETENCIA DA MESA) 

a) Elaborar o projecto de regimento da assembleia municipal ou propor a constituiyao 
de urn grupo de trabalho para o efeito; 
b) Deliberar sobre as questoes de interpretayao e integrayao de lacunas do regimento; 
c) Elaborar a ordem do dia das sessoes e proceder a sua distribuiyao; 
d) Admitir as propostas da cfunara municipal obrigatoriamente sujeitas a competencia 
deliberativa da assembleia municipal, verificando a sua conformidade com a lei; 
e) Encaminhar, em conformidade com o regimento, as iniciativas dos membros da 
assembleia, dos grupos municipais e da camara municipal; 
f) Assegurar a redacyao fmal das deliberayoes; 
g) Realizar as acyoes de que seja incurnbida pela assembleia municipal no exercicio da 
competencia a que se refere a alinea d) do n.0 1 do artigo 53.0

; 

h) Encaminhar para a assembleia municipal as peti9oes e queixas dirigidas a mesma; 
i) Requerer ao 6rgao executivo ou aos seus membros a documentayao e informayao que 
considere necessarias ao exercicio das competencias da assembleia bern como ao 
desempenho das suas funyoes, nos moldes, nos suportes e com a periodicidade havida 
por conveniente; 
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j) Proceder a marcavao e justificayao de faltas dos membros da assembleia municipal; 
1) Comunicar a assembleia municipal a recusa de presta9ao de quaisquer informavoes ou 
documentos bern como de colaborayao por parte do 6rgao executivo ou dos seus 
membros; 
m) Comunicar a assembleia municipal as decisoes judiciais relativas a perda de mandato 
em que incorra qualquer membro; 
n) Dar conhecimento a assembleia municipal do expediente relativo aos assuntos 
relevantes; 
o) Exercer os demais poderes que lhe sejam cometidos pela assembleia municipal. 
2. 0 pedido de justificayao de faltas pelo interessado e feito por escrito e dirigido a 
mesa, no prazo de cinco dias a contar da data da sessao ou reuniao em que a falta se 
tenha verificado, e a decisao e notificada ao interessado, pessoalmente ou por via postal. 
3. Das decisoes da mesa da assembleia municipal cabe recurso para o plemirio. 

Artigo 20.0 

(COMPETENCIA DO PRESIDENTE) 
1. Compete ao presidente da assembleia municipal: 
a) Representar a assembleia municipal, assegurar o seu regular funcionamento e presidir 
aos seus trabalhos; . 
b) Convocar as sessoes ordimirias e extraordimirias, nos termos dos artigos<'i_~l e 25.0

, 

fazendo acompanhar a convocat6ria da c6pia da acta da sessao anterior, bern como da 
documenta9ao relevante para a sessao objecto da convocat6ria; 
c) Abrir e encerrar os trabalhos das sessoes e das reunioes; 
d) Dirigir os trabalhos e manter a disciplina das reunioes; 
e) Assegurar o cumprimento das leis e a regularidade das deliberavoes; 
f) Suspender ou encerrar antecipadamente as sessoes e as reunioes, quando 
circunstancias excepcionais o justifiquem, ·mediante decisao fundamentada a incluir na 
acta da sessao; 
g) Integrar o conselho municipal de seguran9a; 
h) Comunicar a assembleia de freguesia ou a camara municipal as faltas do presidente 
da junta e do presidente da camara as reunioes da assembleia municipal; 
i) Comunicar ao representante do Ministerio Publico competente as faltas injustificadas 
dos restantes membros da assembleia, para os efeitos legais; 

/. ]}Tomar publica, com a antecedencia minima 4<:!_§,...,~ __ 5 di_as, conforme a sessao seja · 
'--- -~mlifia'~ou~extra~~g:!D;c\fja, re~ctivam,ent~~-~--g~tl!, _hora e local das sessoes~J~~~£~JPo 
. a 'iespectiva ordem de' trabal_hg~_e f(lZ;e.~Ja }lUblicl!f_I)fl j!Jlprensa Iotar;·----- --

-1) Acdtar-ou rejeitar, ap6s consulta a mesa e verificada a sua-reguiaridade regimental, OS 

requerimentos orais e os documentos apresentados a mesa pelos membros da 
assembleia, sem prejuizo do direito de recurso para o Plemirio; 
m) Fixar o periodo de tolerancia para assinatura da lista de presen9as no inicio das 
sessoes; 
n) Conceder a palavra aos membros da assembleia, lirnitando o tempo do seu uso, e 
podendo adverti-los quando estes se desviarem do assunto em discussao ou, quando o 
discurso se tomar ofensivo, retirar-lhes a palavra se persistirem na sua atitude. 
o) Por a discussao e vota9ao os documentos admitidos; 
p) Por a vota9ao os requerimentos admitidos; 
q) Assinar as aetas das sessoes; 
r) Exercer os demais poderes que lhe sejam atribuidos por lei, pelo regimento ou pela 
assembleia. 
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2. Compete, ainda, ao presidente da assembleia municipal autorizar a realizac;ao de 
despesas orc;amentadas, relativas a senhas de presenc;a, ajudas de custo e subsidios de 
transporte aos membros da assembleia municipal e de despesas relativas as aquisic;oes 
de hens e servic;os correntes, necessarios ao funcionamento e representac;ao do 6rgao 
autarquico, informando o presidente da cfunara municipal para que este proceda aos 
respectivos procedimentos administrativos. 

Artigo 21.0 

(COMPETENCIA DOS SECRET ARIOS) 
a) Compete aos Secretarios coadjuvar o presidente no exercicio das suas func;oes e 
assegurar 
o expediente da mesa, nomeadamente: 
a) Proceder a conferencia das presenc;as nas reunioes, assim como verificar em qualquer 
momento o quorum e registar as votac;oes; 
b) Ordenar a materia a submeter a votac;ao; 
c) Organizar as inscric;oes dos membros da assembleia que pretenderem usar da palavra; 
d) Assinar, em caso de delegac;ao do presidente, a correspondencia expedida em nome 
da assembleia; 
e) Servir de escrutinadores. 
2. Na falta de funcionario nomeado para o efeito, lavrar e assinar as aetas das sessoes da 
assembleia. 
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CAPITULO IV 
DOS GRUPOS MUNICIP AIS 

Artigo 22.0 

(CONSTITUI<::AO E ORGANIZA<::AO) 
1. Os rnernbros eleitos, bern como os presidentes de junta de freguesia eleitos por cada 
partido ou coligayao de partidos ou grupo de cidadaos eleitores, podern associar-se para 
efeitos de constituiyao de grupos rnunicipais. 
2. A constituiyao de cada grupo municipal efectua-se mediante cornunicayao dirigida ao 
presidente da assernbleia municipal, assinada pelos rnernbros que o cornpoern, 
indicando a sua designayao bern como a respectiva direcyao. 
3. Cada grupo municipal estabelece a sua organizayao e rnodos de intervenyao, devendo 
qualquer alterayao na cornposiyao ou direcyao do grupo municipal ser cornunicada ao 
presidente da assernbleia municipal. 
4. Os rnernbros que nao integrern qualquer grupo municipal cornunicarn o facto ao 
presidente da assernbleia e exercern o rnandato como independentes. 
5. As funyoes de rnernbro da mesa sao incornpativeis corn as de presidente de grupo 
municipal. 
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CAPITULOV 
DA CONFERENCIA DE REPRESENT ANTES DE GRUPOS MUNICIPAlS 

Artigo 23.0 

(CONSTITUI~AO E fUNCIONAMENTO) 
1. A conferencia de representantes e urna instancta consulhva do presidente da 
assembleia, que a ela preside, e e constituida por urn representante de cada urn dos 
grupos mumc1prus. 
2. A cfunara municipal pode participar na conferencia e intervir nos assuntos que nao se 
relacionem exclusivamente com as competencias da assembleia. 
3. A conferencia de representantes refule sempre que convocada pelo presidente da 
assembleia, por sua iniciativa ou a pedido de qualquer grupo municipal. 
4. Compete a conferencia pronunciar-se sobre assuntos que tenham a veLC.illlLQ...L~<!L_ 
funcionamento da assembleia, designadamente quanto a fixayao da «0rdem de 
Trabalhos» e respectiva grelha de tempos. 
~.e:::.--
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CAPITULO VI 
DO FUNCIONAMENTO DA ASSEMBLEIA 

SEC<;AO I 
SESSOES 

Artigo 24.0 

(SESSOES ORDINARIAS) 
1. A assembleia municipal tern anualmente cinco sessoes ordinarias, em Fevereiro, 
Abril, Junho, Setembro e Novembro ou Dezembro, que sao -con-vocacfas por edital e por 
carta com aviso de recepyao, ou atraves de protocolo ou por correio electr6nico, se esta 
for a opyao do membro da assembleia municipal com, pelo menos, oito dias de 
antecedencia. 
2. A ~gy_n,da e a quinta sessoes destinam-se, respectivamente, a aprecia£~~L;-_gp 

inventario~~~!2QQ~.Q,$.~g,~ .. direitos e obrigayoes patrimoniais, e respectiva avalia9ao, e 
-·ainda-f apreciavao · e vota9ao dos docurnentos de prestayao de contas, bern como a 
aprova9ao das op9oes do plano e da proposta do oryamento, salvo o disposto no artigo 
88.0 da Lei n.0 5-A/2002, de 11 de Janeiro. 

Artigo 25.0 

(SESSOES EXTRAORDINARIAS) 
1. 0 presidente da assembleia convoca extraordinariamente a assembleia municipal, por 
sua propria iniciativa, quando a mesa assim o deliberar ou, ainda, a requerimento: 
a) Do presidente da cfunara municipal, em execu9ao de delibera9ao desta; 
b) De urn ter9o dos seus membros ou de grupos municipais com identica 
representatividade; 
c) De urn nfunero de cidadaos eleitores inscritos no recenseamento eleitoral do 
municipio equivalente a 50 vezes o nfunero de elementos que compoem a assembleia. 
2. 0 presidente da assembleia, nos cinco dias subsequentes a iniciativa da mesa ou a 
recepyao dos requerimentos previstos no nfunero anterior, por edital e por carta com 
aviso de recepyao ou atraves de protocolo, procede a convoca9ao da sessao para urn dos 
15 dias posteriores a apresenta9ao dos pedidos, tendo em conta que a convocat6ria deve 
ser feita com a antecedencia minima de cinco dias sobre a data da realizayao da sessao 
extraordinaria. 
3. Quando o presidente da mesa da assembleia municipal nao efectue a convocayao que 
lhe tenha sido requerida nos termos do nfunero anterior, podem os requerentes efectmi
la directamente, com invoca9ao dessa circunstancia, observando o disposto no numero 
anterior, com as devidas adaptayoes e publicitando-a nos locais habituais. 
4. Nas sessoes extraordinarias, s6 pode a assembleia deliberar sobre as materias para 
que haja sido expressamente convocada. 

Artigo 26.0 

(PARTICIPA<;AO DE ELEITORES) 
1. Nas sessoes convocadas nos termos da alinea c) do n.0 1 do artigo anterior do 
presente regimento, tern o direito de participar, sem direito de voto, dois representantes 
dos requerentes. 
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2. Os representantes mencionados podem formular sugestoes ou propostas, as quais s6 
sao votadas pela assembleia municipal se esta assim o deliberar. 
3. A intervenvao a que alude o numero anterior tenia duravao maxima de 30 minutos. 

Artigo 27.0 

(DURA<;AO DAS SESSOES) 
As sessoes da assembleia municipal, que poderao ser compostas por uma ou mais 
reunioes, nao podem exceder a duravao de cinco dias e urn dia, consoante se trate de 
sessao ordinaria ou extraordinaria, salvo quando a propria assembleia delibere o seu 
prolongamento ate ao dobro das duravoes referidas. 

Artigo 28.0 

(PERIODO DE «ANTES DA ORDEM DO DIA») 
1. 0 periodo de «antes da ordem do dia>> e destinado: 
a) A verificavao da identidade e legitimidade de novos membros da assembleia 
municipal; 
b) A apreciavao e aprovavao da acta da sessao anterior; 
c) A leitura resumida do expediente e dos pedidos de informavao ou de esclarecimento 
que tenham sido formulados no intervalo das sessoes da assembleia; 
d) A apreciavao dos pedidos de suspensao enviados ao presidente da assembleia; 
e) A apreciavao de assuntos de interesse concelhio relevante e ao tratamento de assuntos 
relativos a administravao municipal, nomeadamente para perguntas a camara municipal; 
f) A apresentavao de votos de louvor, congratulavao, sauda9ao, protesto ou pesar sobre 
assuntos ou personalidades de especial relevo para o Municipio, que sejam propostos 
por qualquer membro da assembleia ou pela mesa; 
g) A apresenta9ao de recomenda9oes, propostas ou mo9oes sobre assuntos de interesse 
concelhio relevante; 
h) A vota9ao dos documentos apresentados ao abrigo das alineas anteriores. 
i) A declaravoes politicas de interesse relevante. 
2. 0 periodo de «antes da ordem do dia>> para os fms referidos nas alineas e) a i) do 
nlimero anterior tern a dura9ao maxima de sessenta minutos, intervindo em primeiro os 
presidentes de junta. 
3. 0 tempo de intervenvao seni distribuido proporcionalmente de acordo com a grelha 
anexa a este regimento. 
4. Cada membro s6 podeni inscrever-se uma vez para usar da palavra. 
5. Nao poderao usar da palavra, em interven9oes consecutivas, membros da mesma 
lista, salvo se nao houver outros inscritos. 
7. Ap6s o periodo dispendido ao abrigo do disposto no nlimero 2., a camara respondeni 
as interpela9oes e pedidos de esclarecimento, dispondo para esse efeito de dez minutos. 

Artigo 29.0 

(PERIODO DA «ORDEM DO DIA») G 0 periodo da «Ordem do Dia» 'e exclusivamente destinado a materia cor:~tant~a 
convocat6ria, com excep9ao de matenas soore as quais, em sessao ordinaria, 2/3 dos --------· .. ·- ---··- - _,.... ___ .,..--....---·-·-----~--- - .. ..___,_ 
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membros da assem.Pleia..reconheyam a urgencia de deliberavao imediata sabre outros 
~-=----· - . ~~--,~-~- --~.--~"·~~~,···-------------·-·--·---··'>·--~-----~---~----·· · 

2. A «Ordem do Dia» e elaborada e distribuida pela mesa da assembleia. 
3. A «Ordem do Dia>> nao pode ser preterida nem interrompida, a nao ser nos casas 
expressamente previstos no Regimento, ou por deliberavao da assembleia. 
4. A sequencia das materias fixadas para cada sessao pode ser modificada por 
deliberavao da assembleia. 
5. 0 tempo para cada ponto da «Ordem do Dia>> e o que for fixado na conferencia de 
representantes de grupos municipais, de acordo com a grelha anexa a este regimento. 
6. 0 autor da proposta e discussao, membra da assembleia ou Executivo Camarario, 
disponi, para a apresentar, de 5 minutos. 
7. A apreciavao a que se refere a alinea e) do n.0 1 do Artigo 2.0 deste Regimento 
constitui o primeiro ponto da «Ordem do Dia» e tern a dura9ao maxima assim 
distribuida: 
a) Intervenvao inicial do presidente da camara ou do seu substituto legal, 5 minutos; 
b) Interven«;ao dos membros da assembleia, 50 minutos; 
c) Resposta do presidente da camara ou do seu substituto legal, ou dos vereadores em 
quem aqueles delegaram para as respostas sectoriais, 10 minutos. 

Artigo 30.0 

(PERIODO DE INTERVEN<;AO DO PUBLICO) 
1. Em cada reuniao ha urn periodo destinado a intervenvao do publico, para a 
apresenta«;ao de assuntos de interesse municipal e pedidos de informavao ou 
esclarecimento. 
2. 0 periodo de interven«;ao do publico decorrera imediatamente a seguir ao periodo da 
«Antes da Ordem do Dia>> e tera a dura«;ao maxima de 30 minutos. 
3. Quem desejar intervir deve inscrever-se, ate ao inicio do respectivo periodo, atraves 
de docurnento fomecido pelo servi«;o de apoio ao plenario, com men«;ao do seu nome, 
morada e ass unto de que vai falar. 
4. A interven«;ao da cada cidadao nao podera ser superior a 5 minutos. 
5. No caso da camara municipal ou algurn membra da assembleia desejar prestar 
informa«;oes ou esclarecimentos aos cidadaos intervenientes, sera imediatamente aberto 
urn periodo destinado a este fim por tempo nao superior a 30 minutos. 

SEC<;AO II 
REUNIOES 

Arti~o 31.0 

(QUORUM) 
1. A assembleia municipal s6 pode reunir e deliberar quando esteja presente a maioria 
do nlimero legal dos seus membros. 
2. As deliberavoes sao tomadas a pluralidade de votos, estando presente a maioria do 
nfunero legal dos seus membros, tendo o presidente da assembleia voto de qualidade em 
caso de empate, nao contando as absten«;oes para o apuramento da maioria. 
3. Quando a assembleia municipal nao possa reunir por falta de quorum, o presidente 
designa outro dia para nova sessao ou reuniao, que tern a mesma natureza da anterior, a 
convocar nos termos previstos na lei e no regimento. 
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4. Das sessoes ou reunioes canceladas por falta de quorum e elaborada acta onde se 
registam as presen<;as e ausencias dos membros da assembleia, dando estas lugar a 
marca<_;:ao de falta. 

Artigo 32.0 

(VERIFICAC,::AO DE PRESENC,::AS) 
1. A presen<;a dos membros da assembleia sera verificada no inicio e em qualquer outro 
momento da reuniao, por iniciativa do presidente ou a requerimento de qualquer dos 
seus membros. 
2. A verifica<;ao das presen<;as no inicio da reuniao e iniciada ate 15 minutos apos a hora 
indicada na convocatoria. 
3. V erificada a inexistencia de quorum no inicio e em qualquer outro momento da 
reuniao, decorre urn periodo maximo de 30 minutos para aquele se poder concretizar; 
fmdo este prazo, caso persista a falta de quorum, o presidente convoca nova reuniao nos 
termos dos artigos 24.0 e 25.0 do regimento. 

Artigo 33.0 

(CONTINUIDADE DAS REUNIOES) 
1. As reumoes nao podem ser interrompidas, salvo por decisao do presidente da 
assembleia e pelos motivos seguintes: 
a) Intervalos; 
b) Restabelecimento da ordem na sala; 
c) Falta de quorum, procedendo-se a nova contagem quando o presidente ass1m o 
deterrninar; 
d) Requerimento do representante de qualquer grupo municipal com assento na 
assembleia. 
2. Cada grupo municipal referido na alinea anterior sera representado pelo seu elemento 
presente na assembleia, com precedencia na ordem da respectiva lista ou expressamente 
designado pelos membros da mesma. 
3. A interrup<;ao a que se ref ere a alinea d) do numero 1, nao podera ter dura<;ao 
superior a quinze minutos, nem exercer-se por mais de uma vez em relac;ao a cada 
assunto. 

SECC,::AO III 
USO DA PALA VRA 

Artigo 34.0 

(USO DA PALA VRA PELOS MEMBROS DA ASSEMBLEIA) 
A palavra e concedida aos membros da assembleia para: 
a) Tratar de assuntos de interesse concelhio; 
b) Participar nos debates; 
c) Ernitir votos; 
d) Invocar o Regimento ou interpelar a mesa; 
e) Apresentar recomenda<;oes, propostas e mo<;oes sobre assunto de interesse concelhio 
relevante; 
f) Produzir declara<;oes de voto; 
g) Fazer protestos e contra protestos e interpor recursos; 
h) Formular ou responder a pedidos de esclarecimento; 
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i) Fazer requerimentos; 
j) Reagir contra ofensas a homa e consideravao; 
k) Tudo o mais contido no presente Regimento. 

Artigo 35.0 

(USO DA PALAVRA PELOS MEMBROS DA MESA) 
Se os membros da mesa quiserem usar da palavra em reuniao plemiria na qual se 
encontrem em funvoes, nao podem reassumir os lugares na mesa enquanto estiver em 
debate ou votavao, se a estes houver Iugar, o assunto em que tenham intervindo. 

Artigo 36.0 

(USO DA PALA VRA PELOS MEMBROS DO EXECUTIVO CAMARARlO) 
1. A palavra e concedida ao presidente da cfunara ou ao seu substituto legal para: 
a) No periodo de «Antes da Ordem do Dia>>, prestar os esclarecimentos que lhe forem 
solicitados, nao podendo, em cada intervenvao, exceder 3 minutos por pedido de 
esclarecimento; 
b) No periodo da «Ordem do Dia»: 
i) Prestar a informavao prevista na alinea e) do n.0 1 do Artigo 2.0 do Regimento; 
ii) Apresentar os documentos submetidos pela cfunara municipal, nos termos legais, a 
apreciavao da assembleia; 
iii) Intervir nas discussoes, sem direito a voto; 
iv) Invocar o Regimen to ou interpelar a mesa; 
v) Fazer protestos e contra protestos. 
2. A palavra e concedida aos vereadores no periodo da «Ordem do Dia>> para: 
a) Intervir nos debates, sem direito a voto, a solicitavao do plemirio ou com a anuencia 
do presidente da cfunara ou do substituto legal; 
b) Reagir contra ofensas a homa ou consideravao. 

Artigo 37.0 

(FINS DO USO DA P ALA VRA) 
1. Quem solicitar a palavra deve declarar para que fim a pretende. 
2. Quando o orador se afaste da fmalidade para que lhe foi concedida a palavra, e 
advertido pelo presidente, que pode retirar-lha se o orador persistir na sua atitude. 

Artigo 38.0 

(MODO DE USAR DA P ALA VRA) 
1. Antes de usar da palavra, cada orador deveni, em voz alta, indicar o seu nome e se 
fala em nome pessoal ou do seu partido ou coligayao. 
2. No uso da palavra, os oradores dirigem-se a mesa e a assembleia e devem manter-se 
depe. 
3. 0 orador nao pode ser interrompido sem o seu consentimento, com excepyao do 
disposto no Artigo 41.0

, n.0 s 3 e 5, nao sendo, porem, consideradas interrupyoes as 
vozes de concordancia, discordancia ou analogas. 
4. 0 orador e advertido pelo presidente quando se desvie do assunto em discussao ou 
quando o seu discurso se tome injurioso ou ofensivo, podendo o presidente retirar-lhe a 
palavra se persistir na sua atitude. 
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5. 0 orad or pode ser avisado pelo presidente para resumir as suas considerac;oes quando 
se aproxime o termo do tempo regimental. 
6. Quando qualquer orador pretender que figure em acta, por remissao para o 
docurnento anexo, o teor integral e exacto da sua intervenc;ao deveni entregar urn 
exemplar do respectivo texto a mesa. 

Artigo 39.0 

(INVOCA<;AO DO REGIMENTO E INTERPELA<;AO A MESA) 
1. 0 membro da assembleia que pedir a palavra para invocar o Regimento indica a 
norma que considera infringida, com as considerac;oes indispensaveis para o efeito. 
2. Os membros da assembleia podem interpelar a mesa quando tenham duvidas sobre as 
decisoes desta ou a orientac;ao dos trabalhos. 
3. Nao hajustificavao nem discussao das interpelac;oes a mesa. 
4. 0 uso da palavra para invocar o Regimento e interpelar a mesa nao pode exceder 3 
minutos. 

Artigo 40.0 

(REQUERIMENTOS) 
1. Sao considerados requerimentos apenas os pedidos dirigidos a mesa respeitantes ao 
processo de apresentac;ao, discussao e votac;ao de qualquer assunto ou ao funcionamento 
da reuniao. 
2. Os requerimentos podem ser formulados por escrito ou oralmente; o presidente, 
sempre que o entender conveniente, pode determinar que urn requerimento oral seja 
formulado por escrito. 
3. Os requerimentos orais, assim como a leitura dos requerimentos escritos, nao podem 
exceder 2 minutos. 
4. Os requerimentos gozam de prioridade sobre quaisquer propostas ou moc;oes e, urna 
vez admitidos, sao imediatamente votados sem discussao. 
5. A votac;ao dos requerimentos e feita pela ordem da sua apresentavao. 
6. Nao sao admitidas declaray5es de voto orais. 

Artigo 41.0 

(PROPOSTAS, MO<;OES E PONTOS DE ORDEM A MESA) 
1. As propostas destinam-se a apresentac;ao de urna materia para discussao ou a 
apresentac;ao de uma recomendavao tendente a resoluvao de determinado assunto. 
2. As mo96es destinam-se a apresenta9ao de uma resoluvao que, depois de discutida e 
aprovada, represente ou exprima o sentir comum ou a orienta((ao colectiva da 
assembleia municipal. 
3. Os pontos de ordem a mesa destinam-se a influenciar a conduyao dos trabalhos, 
nomeadamente no que se refere a interven9ao dos oradores e ao comportamento da 
assembleia. 
4. A apresentavao das propostas ou mo9oes sera feita por escrito e a sua leitura nao 
podera exceder 5 minutos. 
5. 0 ponto de ordem a mesa, caso se refira a orador no uso da palavra, pode levar a sua 
interrupyao, sendo a questao imediatamente decidida pela mesa. 
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Artigo 42.0 

(RECURS OS) 
1. Qualquer membro da assembleia pode recorrer para o Plemirio da decisoes do 
presidente ou da mesa. 
2. 0 membro da assembleia que tiver recorrido pode usar da palavra para fundamentar o 
recurso por tempo nao superior a 3 minutos. 
3. Para intervir sobre o objecto do recurso pode usar da palavra, por tempo nao superior 
a 3 minutos, urn representante de qualquer grupo municipal. 
4. Nos recursos, nao sao admitidas declara9oes de voto orais. 

Artigo 43.0 

(PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO) 
1. A palavra para esclarecimentos limita-se a formula9ao concisa da pergunta e da 
resposta sobre a materia em duvida enunciada pelo orador que river acabado de intervir. 
2. Os membros da assembleia que queiram formular pedidos de esclarecimento devem 
inscrever-se no termo da interven9ao que os suscitou, sendo formulados pela ordem de 
inscri9ao e respondidos em conjunto se o interpelado assim o entender. 
3. 0 orador interrogante e o orador respondente dispoem de 3 minutos por cada 
interven9ao, nao podendo, porem, as respostas exceder o tempo global de 6 minutos. 

Artigo 44.0 

(REAC<;OES CONTRA OFENSAS A HONRA E A CONSIDERA<;AO) 
1. Sempre que urn membro da assembleia considere que foram proferidas expressoes 
ofensivas 
da sua honra ou considera9ao, pode, para se defender, usar da palavra por tempo nao 
superior 
a 3 minutos. 
2. 0 autor das expressoes consideradas ofensivas pode dar explica9oes por tempo nao 

J superior a 3 minutos. 

Artigo 45.0 

(PROTESTOS E CONTRAPROTESTOS) 
1. Por cada grupo municipal e sobre a mesma materia apenas e permitido urn protesto. 
2. 0 tempo para o protesto nao pode ser superior a 3 minutos. 
3. Nao sao admitidos protestos a pedidos de esclarecimento e as respectivas propostas, 
hem como a declara9oes de voto. 
4. Os contra protestos nao podem exceder 3 minutos por cada protesto, nem 5 minutos 
no total. 

Artigo 46.0 

(PROIBI<;AO DO USO DA P ALA VRA NO PERiODO DA VOTA<;AO) 
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Anunciado o periodo de votavao, nenhum membro da assembleia pode usar da palavra 
ate a proclamavao do resultado, excepto para apresentar requerimentos respeitantes ao 
processo de votavao. 

Artigo 47.0 

(DECLARA<;AO DEVOTO) 
1. Cada grupo municipal ou cada membro da assembleia, a titulo individual, tern o 
direito de produzir, no final de cada votavao, uma declara9ao de voto esclarecendo ou 
justificando o sentido da sua votavao. 
2. As declaravoes de voto podem ser escritas ou orais, quando produzidas pelos grupos 
municipais e apenas escritas quando produzidas a titulo individual. 
3. As declaravoes de voto orais nao podem ex ceder 3 minutos, salvo quanto as materias 
previstas no artigo 2.0

, n.0 2, alineas a) e b), e n.0 3, alinea b) deste Regimento, casos em 
que podem ser de 5 minutos. 
4. As declaravoes de voto escritas sao entregues na mesa o mais tardar ate ao final de 
reuniao. 
SEC<;AO IV 
DELIBERA<;AO E VOTA<;OES 

Artigo 48.0 

(MAIO RIA) 
1. As deliberavoes da assembleia municipal sao tomadas a pluralidade de votos, estando 
presente a maioria do numero legal dos seus membros. 
2. As abstenvoes nao contam para o apuramento da maioria. 
3. No caso de empate, o presidente tern voto de qualidade, salvo sea votavao se tiver 
efectuado por escrutinio secreto. 

Artigo 49.0 

(FORMA DAS VOTA<;OES) 
As votavoes podem realizar-se por uma das seguintes formas: 
a) por escrutinio secreto; 
b) por vota9ao nominal; 
c) por bravos levantados; 
d) por levantados e sentados, o que constitui a forma normal de votavao. 

Artigo 50.0 

(OBJECTO DAS VOTA<;OES) 
As vota9oes tern de incidir sobre objecto claramente enunciado, nao sendo, 
nomeadamente, permitidas vota9oes em alternativas. 

Artigo 51.0 

(VOTA<;AO NOMINAL) 
1. A vota9ao e nominal, a requerimento de 1/10 do numero de membros presentes na 
assembleia. 
2. A votavao nominal far-se-a por ordem de eleivao dos membros da assembleia, 
votando os membros da mesa em ultimo Iugar. 

Artigo 52.0 

23 



(VOTA<;AO POR ESCRUTiNIO SECRETO) 
1. Far-se-ao por escrutinio secreto: 
a) As elei9oes; 
b) As delibera9oes sobre a destitui9ao da mesa, suspensao e perda do mandato, sempre 
que esteja em causa a pessoa de qualquer cidadao e nos demais casos previstos por lei; 
c) Sempre que solicitado por qualquer membro da assembleia presente a reuniao, com a 
anuencia da mesa. 
2. Havendo empate em vota9ao por escrutinio secreto, proceder-se-a imediatamente a 
nova vota9ao e, se o empate se mantiver, adiar-se-a a delibera9ao para a reuniao 
seguinte; se na primeira vota9ao dessa reuniao se mantiver o empate, proceder-se-a a 
vota9ao nominal. 

SEC<;AO V 
PUBLICIDADE DOS TRABALHOS E DOS ACTOS DA ASSEMBLEIA 

Artigo 53.0 

(PUBLICIDADE) 
1. As sessoes da assembleia municipal sao publicas, nao podendo ser vedada a entrada a 
pessoas que a elas pretendam assistir. 
2. A nenhum cidadao e permitido, sob qualquer pretexto, intrometer-se nas discussoes e 
aplaudir ou reprovar as opinioes emitidas, as vota9oes feitas e as delibera9oes tomadas, 
sob pena de sujei9ao a aplica9ao de coima de € 99,76 ate € 498,80 pelo juiz da comarca, 
sob participa9ao do presidente da mesa sem prejuizo da faculdade ao mesmo atribuida 
de, em caso de quebra da disciplina ou da ordem, mandar sair do local da reuniao o 
prevaricador, sob pena de desobediencia nos termos da lei penal. 

Artigo 54.0 

(ELABORA<;AO DE ACT AS) 
1. Sera lavrada acta que registe o que de essencial se tiver passado nas reumoes, 
nomeadamente as faltas verificadas, as delibera9oes tomadas e as posi9oes contra elas 
assumidas, neste caso a requerimento daqueles que as tiverem perfilhado, e, bern assim, 
o facto de a acta ter sido lida e aprovada. 
2. As aetas serao elaboradas sob responsabilidade dos secretaries ou de quem os 
substituir, que as assinarao juntamente como presidente, e submetidas a aprova9ao da 
assembleia no inicio da sessao seguinte, sem prejuizo do disposto no n.0 4. 
3. As aetas ou o texto das delibera9oes mais importantes podem ser aprovados em 
minuta, no final das reunioes, desde que tal seja deliberado pela maioria dos membros 
presentes. 
4. As certidoes das aetas devem ser passadas, independentemente do despacho, pelos 
Secretaries ou por quem OS substituir, dentro dos 8 dias seguintes a entrada do 
respectivo requerimento, salvo se disserem respeito a facto passado ha mais de 5 anos, 
caso em que o prazo sera de 15 dias. 
5. As certidoes pod em ser substituidas por fotoc6pias autenticadas. 
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CAPITULO VII 
DISPOSI<;OES FINAlS 

Artigo 55.0 

(DISTRIBUI<;AO DE LUGARES NA ASSEMBLEIA MUNICIPAL) 
A assembleia municipal deliberani sobre a distribui9ao dos lugares destinados aos 
grupos, coliga9oes ou partidos. 

Arti~o 56.0 

(VIGEN CIA) 
0 presente Regimento entrara em vigor imediatamente ap6s a sua aprova9ao. 

Artigo 57.0 

(INTERPRETA<;AO E INTEGRA<;AO DE LACUNAS) 
1. Compete a mesa, com recurso para a assembleia, interpretar o presente Regimento e 
integrar as suas lacunas. 
2. Servem de textos supletivos a Lei n.0 5-A/2002, de 11.1, com todas as alterayoes 
posteriormente introduzidas, e a demais legislayao directamente aplicavel as autarquias 
locais. 
3. Nos casos omissos na legislayao referida no numero anterior, serve de texto supletivo 
o C6digo de Procedimento Administrativo. 

Artigo 58.0 

(ALTERA<;OES) 
1. 0 presente Regimento podera ser alterado pela assembleia por proposta de, pelo 
menos, 1/3 do nlimero legal dos seus membros. 
2. As altera9oes ao Regimento devem ser aprovadas por maioria de 2/3 do nlimero legal 
dos membros da assembleia. 
3. 0 Regimento, com as altera9oes inscritas no Iugar proprio, e objecto de nova 
publica9ao. 

Ponte de Lima, Pa9os do Concelho, 13 deNovembro de 2009 
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Anexo: 

[l>eso 
Tempos de Interven<;ao (em minutos) 

Grupo 
I Percentual 6.'2% <: f'8% .7%u~ -- 2~ JA% 

Camara Total OBS. 

Grelha CDS/PP· PSD PS CDU NT , 
. 

D 12+37 12+10 12+4 12+1 12+8 [_120 
c ;:. 9+27 9+8 9+3 9+1 9+6 190 
B 6+16 5+4 5+1 5+1 5+3 10 60 
A 3 3 3 3 3 3 

Notas: 
a) 0 autor da iniciativa dispoe sempre de mais cinco minutos para a sua apresenta<;ao. 
b) Cada Membro da Assembleia Municipal nao inscrito em nenhum grupo municipal 
dispoe de urn minuto em cada parte, a retirar ao grupo partidario ao qual pertenceu. 
c) A cada grupo municipal cabe a gestao do tempo global que dispoe, podendo agrupa
lo ou dividi-lo conforme lhe seja conveniente 
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