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CONCELHO DE PENELA

AssEMBLETA DE FREGUEsTA DA uNfio DAs FREGUESI
DE SAO MIGUEL, SANTA EUrEmlA E RABAqAI

- REGIMENTO -

CaPitulo

I

Natureza e Compet6ncias da Assembleia

Artigo

1"

(Natureza)

A Assembleia

por 9
de Freguesia 6 o Org6o deliberativo da Freguesia, sendo constituida

membros eleitos pelo respetivo colegio eleitoral.

Artigo

2o

(Compet€ncias da Assembleia de Freguesia)

l-

S5o cornpet&rcias da Assefl$leia de Fregrresia as constailt€s do art'"

lT dal.ei n"

tf

5-N2002, de

l11lgg,de 18 de setembro, com as alterag6es introduzidas pela Lei

ll

de janeiro, e

Lei n.' ?5/2013 , da !2 de setembro, sem prejuizo de outras que lhe

venham a ser atribuidas nos termos da lei.
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CaPitulo

II

CP

Z>-*-

Mesa da Assembleia e ComPet6ncias

Sec+io

I

Mu

Mesa da Assembleia

Artigo 3'
(Composiqflo e Eleiqio da Mesa)

primeiro secretario
1. A Mesa da Assembleia e composta por um presidente, um
apresentagao de lista, pela
e um segundo secretirio. E eleita por escrutinio secreto com
Assembleia de Freguesiq de entre os seus membros;

2. A Mesa e eleita pelo periodo do mandato, podendo os seus membros

ser

maioria do nirmero legal dos
destituidos, em qualquer altura, por deliberagfio tomadapela
membros da Assembleia;

3. O presidente e substituido, nas

suas faltas e impedimentos, pelo primeiro

secret6rio e este pelo segundo secret6rio;

4. Sempre que a Mesa

n6o esteja completa, o Presidente chamari a coadjuvar a

Mes4 de entre os membros da Assembleia presentes, os elementos necessfrios;

5. Na aus$ncia simultinea de todos ou da maioria dos membros da MesA

a

necessino
Assembleia elege, por voto Secreto, de entre os membros presentes, o numero
de elementos que vai integrar a mesa para presidir

6.

i

reuniao;

O Presidente da Mesa 6 o Presidente da Assembleia de Freguesia'

SecsSotr
Compet6ncias

,T ;, til:

de Sdo Miguel, Santa Euf6mia e Rabaqal
I o, uniao de Freguesias
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Artigo

9-

#

.-y'-'*'u
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(Compe6ncias da Mesa da Assembleia)

1. ComPete iMesa:

a)
b)

Elaborar a ordem do dia das sessoes e proceder i sua distnbuiqSo;
de lacunas do
Deliberar sobre as questoes de interpretagao e integragSo

regimento,

c)

Encaminhar, em conformidade com

o

regimento, as iniciativas dos

membros da Assembleia e da Junta de Freguesia;

d)

Comunicar

i

Assembleia de Freguesia as decisSes judiciais relativas

i

perda de mandato em que incorra qualquer membro;

e)

Dar conhecimento

i

Assembleia de Freguesia do expediente relativo aos

assuntos relevantes;

f)

proceder

i

marcagao

e

justificagio de faltas dos membros da Assembleia

de Freguesia;

g)

de
Exercer os demais poderes que lhe sejam cometidos pela Assembleia

h)

propor a
Elaborar o projeto de regimento da Assembleia de Freguesia ou

Freguesia;

constituigio de um grupo de trabalho para o efeito'

2.

para o
Das decisoes da Mesa da Assembleia de Freguesia cabe recurso

plenirio

da Assembleia.

Aftigo 5"
(Compet6ncias do Presidente da Assembleia)

l.

Compete ao Presidente da Assembleia de Freguesia:

presidir
a) Representar a Assembleia, assegurar o seu regular funcionamento e
aos seus trahalhos;

b) Convocar

as sessdes ordin6rias e extraordindrias;

c) Elaborar a ordem do dia das sess$es

.,f+ *., #
:

il*

e proceder d sua distribuiqSo;

de S5o Miguel, Santa Eul6mia e Rabaqal
| Ja Uniao de Fregu&ias
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--d:-:
d)

Dirigir os trabalhos e manter a disciplina das reunioes bem

seguranga da Assembleia podendo

,

"ffi

para isso, requisitar e usar os meios necessirios,

tomando as medidas que entender convenientes;

e) Assegurar o cumprimento das leis e a regularidade das deliberagSes;
f) Suspender ou €ncelrax Ar$ecipadamente as sssoes e as reuni6es, quando
ftrndamentada a incluir nagffl
circunstdircias excecionais o justifiquenr, mediante decisgo
da rerni6o;

g) Comrmicar

i

junta as faltas do seu Presidente ou do substituto legal

as

reuniGs da asse,lnbleia de freguesi4
h) Dar seguimento a todas

a

iniciativas da Assembleia e assinar os documentos

expedidos,

i)

Por

i

discussf,o e votagao as propostas e dar seguimento aos requenmentos

e mog6es admitidas;

Nao permitir intemrpqdes no uso da palavr4 devendo advertir o orador
quando este se desviar do assunto em discussSo ou quando o discurso se tomar ofensivo,

j)

devendo retira-lhe apa)'avtase persistir na sua atitude;

k) participar ao representante do Minist6rio Ptiblico competente as faltas
para
injustificadas dos membros da Assembleia e da Junta, quando em ntmero relevante
efeitos legais;

l) Exercer os demais poderes que lhe sejam

cometidos por Lei, pelo

Regimento ou pela Assembleia.

Artigo 6'
(Compet6ncias dos Secret{rios)
Compete aos secretarios coadjuvar o Presidente da Mesa da Assembleia de Freguesi4
designadamente:

a) Assegurar o exPediente;
b) Lawar as atas das reuniSes;
c) Proceder

i

confer6ncia das presengzts nas sess6es, assim como verificar em

qualquer momento, o qu6rum e registar as votag6es;

d) Ordenar

-.1 1
,i- ;, fir

a matdria a submeter a votag6o;

| nssemUleia de Freguesia
de 56o Miguel, Santa Euf6mia e Rabaqal
I o, Uniao de Fregu&ias
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e) organizar

as

inscrigg

dos membros da asrernbleia

que

pro*arr"#

d

palarna e registar os respetivos tempos de intervengSo;

D

Servir de escrutinadores;

g) Fazer as Ieituras indispensiveis durante as sess6es'

CaPitulo

//,h

IU

Do f,'uncionamento da Assembleia

#[.'oo'
SecAflo

I

Das Sessdes

Artigo 7'
(Local das sessdes)
As sess6es da Assembleia de Freguesia t6m habitualmente lugar no edificio sede
da respetiva autarquia, podendo realizar-se noutros locais, quando assim for deliberado
pelo Presidente da Mesa da Assembleia'

Artigo 8"
Ordinrilrias)

(Sessdes

1. A Assembleia de Freguesia tem anualmente quatro sess6es ordindrias, em abril,
junho, setembro e novembro ou dezsnbro-

2. A primeira

sessSo destina-se

i

apreciaqfio do inventdrio de todos os bens,

direitos e obrigag6e pafirroniais, respe*iva avaliag6o e aioda d apreciaqiio e votag6o dos
documentos de prestag6o de contas db ano anterior

A

quarta sess6o destina-se

i

aprovaj5o das opg$es do plano e da proposta do organrento para o ano seguinte, salvo o
disposto do nrimero seguinte.

-,

1

I Assenrbleia de Freguesia
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3'Aaprovageodasopgoesdoplanoedapropostadeorqamentop
de 6rg5os
imediato ao da realizaqfio de eleigdes gerais ou, no caso de sucessfio
nos meses de Novembro e
ar*arquicoq na sequ&rcia de elei*6es intercalares realizadas
redizar at6 ao final do mos
Dezembro, tem Iugar em se$seo ordin6ria ou extraordiniria a
de

Abril

&

referido ano.

I,W
/,

Artigo 9'
(Sessdes

?4ffi,

Extraordindrias)

1. 0 Presidente da Assembleia convoca extraordinanamente a Assembleia
Freguesia, quando a mesa assim o deliberar, ou, aind4 a requerimento:

de

desta;
a) Do Presidente da Junta de Freguesia, em execugSo de deliberagao

b) De um tergo dos seus membros;

c) De um numero

da
de cidadSos eleitores inscritos no recenseamento eleitoral

que comp$em a assembleia
Freguesia equivalente a 30 vezes o ntmero de elementos
vezes quando for
quando aquele nfmero de cidadaos for igual ou inferior a 5.000 e 50
superior.

2. Nos cinco dias subsequentes
requerimeirtos previstos

nO

i

iniciativa da mesa ou

i

recegfio dos

nrimero anterior, o presidente, por edital e por carta com aviso

de recegf,o ou atraves de protocolo,
dias posteriors

i

apresentagf,o

&s

procde i convocagfio

da sessfio para um dos quinze

psdidos.

3. Quando o presidente da mesa da Assembleia de Freguesia n6o efetue a
efetuf;la diretamente,
convocrryf,o que lho tffiha sido requerida pod€m os r€quefentes
no nirmero
com invocagfio dessa circrmst&rcf4 observando, para o efeito, o disposb
anterior, cgm as devidas adaptafoes e publicitando'anoslmais habituais'

4. O requerimento a que se refere a alinea c) do n" 1 do presente artigo

6

recenseado na 6rea da
rcompanhado de certidf;o comprovativa da quatiilade de cidadf,o

respetiva autarquia.

.|*

,1

, I AssenrOleia de Freguesia
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epry?st b+?
$-

Pdgino 7 de 27
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5. Ao prccesso de passagem das certidoes referidas no nimero anterior
2 e 3 do artigo 98" da Lei n'" 169199, de 18 de setembro, com as alteraq6es

intoduzidas pelaLei n" 5-A/2002, de 11

6.

de

as matdrias
Nas sess6es extraordin{rias a assembleia s6 pode deliberar sobre

fi'r*
6*t?

Artigo 10'

'fifi"'iltr-

(Duragflo das sess6es)
dois dias
As Sess6es da Assembleia de Freguesia ndo podem exceder a duraqio de
quando a
um dia consoante se trate de sessao ordiniria ou extraordinariq salvo

referidas'
propria assembleia delibere o seu prolongamento at6 ao dobro das duragOes

Artigo 11'
(Requisitos das reunides)

1. A Assembleia funcionari i hora designad4 desde que esteja presente

a

maioria

para al6m das 00:00 horas'
do nfmero legal dos seus membros, nao podendo prolongar-se

salvo deliberagio expressa do plen6rio.

Z. Eeitaa

periodo
chamada e verificada a inexistOncia de quorum, decorreri um
sobre a hora da referida convocat6riA para aquele se poder

maximo de 30 minutos

concretizar. Esgotado eSSe tempo, caso persista

a

falta de qu6rum,

o

presidente

considerari a reunifio sem efeito e marcari a data para nova reuni6o'

3. Das sess6es ou reuni6es

canceladas por falta de qu6rum 6 elaborada acta onde

lugar
se registam as presengas e ausdncias dos respetivos membros, dando estas
marcagio de falta.

4. A exist€ncia

-T,1

,

*.,, gi

de qgorum ser6 verificada em qualquer momento da regnifio'

I Assernbleia de Freguesia
O. Uniao de Fregu&ias de S5o Miguel, Santa Euf6mia e Rabaqal
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Artigo

-9

12."

(Continuidade das reunides)
e para os seguintes
As reunioes s6 podem ser interrompidas, por decisao do Presidente

efeitos:

a) Intervalos;

b) Restabelecimento da ordem na sala;
quando o presidente
c) Falta de quorunr, procedendo-se a nova contagem
assim o determinar.

.X,,ffi

w

[;,r
6*9r
6(ff,'',ru'

Sec*flo

tr

Ila Convocat6r{a e Ordem do Dia
Artigo 13.'
(Convocat6ria)
por
Os membros da assembleia s6o convocados para as sess6es ordin6.rias
ou atrav6s de protocolo' as
edital, por correio eletr6nico, por carta com aviso de receg6o
se outra
quais lhes devem ser dirigidas com a antecedoncia minima de oito dias, salvo
dos seus
forma resultar de deliberag6o da assernbleia estando presentes a totalidade

l.

membros.

2. Os membros

por
da assembleia s6o convocados para iN sessdes extraordinarias

de protocolo' as
edital, por correio eletronico, por carta com aviso de receg6o ou atrav6s
quais lhes devem ser dirigidas com a anteced$ncia minima de cinco dias, aplicando-se

igualmente o preceito contido no no anterior "infine"

'

Artigo 14.'
(Ordem do dia)

I.

A ordern do dia de cada reunieo 6 estabetecida pela Mesa da Assembleia'

:T ;,

:

I Assembleia de Freguesia

e Rabaqal
-d,ii: I o. uniao de Freguesias de S5o Miguel, Santa Euf6mia

$
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2. A ordem do dia dwe incluir os assuntos

que para esse

fim forem

^a"ffi

deste 6rgf,o e o
por qualquer membro da assembleia, desde que sejam da compet$ncia
pedido seja apresentado pr escrito com uma aotecd&rcia minima de:

ordinirias;
a) Cinco dias fiteis sobre a data da reuniao, no caso de rer'rnides
extraordinirias'
b) Oito dias riteis sobre a data da reuni6o, no caso das reuni6es

//'/
de' pelo
3. A ordem do dia 6 entregue a todos os membros com a antecedencia
menos, dois dias

fteis

4. Juntamente

sobre a data de inicio da reuni6o'

v^fu

que
com aordem do dia deverfio ser enviados todos os documentos

habilitem os membros da assembleia

a

participar na discussio das mat6rias dela constante'

5. Os documentos previstos nos ntmeros tres e quatro poderSo ser enviados
atrav6s de correio eletr6nico.

6. Os documentos que complementem a instru96o do processo deliberativo
que por razdes de natureza
respeitantes aos assuntos que integrarn a ordem de trabalhos,
distribuidos nos termos do
t6cnica ou de confidencialidade, ainda que pontual, nflo sejam

o dia anterior
numero anterior, devem estar disponiveis para consult4 desde

i

data

indicada paru a reuniSo.

kqno III
Organizagflo dos Trabalhos na Assembleia

Artigo 15'"
(Periodos das reuni6es)

l. Em cada sessio ordinfuia hi um periodo

de "Antes da Ordem do Dia"" um

periodo de "Ordem do Dia" e um periodo de "Intervengf,o do P6blico".
do Dia"
2. Nas sessSs orfaordinirias, aperu$ ter5o lugaros periodos de "Ordem
e de

nlntervengeo do P6blico".

:!"" 1,,,

.:

I RssemUleia de Freguesia
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Artigo 16.'
(Perfodo de antes da ordem do dia)

l'operiodode''AntesdaordemdoDia''destina.seaotratamentodeassuntos
gerais de interesse para afreguesia'

2. Este periodo inicia-se com

a

realizagdo pela Mesa dos

//;,,
seguintes

procedimentos:

a) APreciaqeo

e votaqAo das atas;

b) Leitura resumida
esclarecimentos que

i

do expediente e

prestagao

de

informagoes ou

mesa cumpra produzir;

c) Respostas

as questoes anteriormente colocadas pelo

pfblico

que n6o tenham

feita a comunicagSo por
sido esclarecidas no momento pr6prio, sendo ao interessado
escrito.

3. O periodo de "Antes da Ordem do Dia" prossegue com a intervengao

dos

membros da assembleia que, para o efeito, se inscrevam'

4.

E cedida a palavra ao hesidente da Jtrnta ou seu substituto legal

a

fim

de prestar

informagio relativa a questSes colocadas na Assembleia'

5. O periodo de "Antes da Ordem do Dia" ter| a duraqfio m6xima de sessenta
minutos.

Artigo

17."

(Periodo da ordem do dia)

l.

O periodo da "Ordem do Dia" inclui um periodo de apreciag5o e votagflo das

propostas constantes da ordem do dia'

2. No inicio do periodo

da "Ordem do Dia", o Presidente

dari conhecimento dos

assuntos nela incluidos.

.i'{ . ; , ,l}t

I Assenrbleia de Freguesia
a, Uniao de Fregulsias de 36o Miguel, Santa Euf6mia e Rabaqal
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3. A discusseo e votageo de propostas nf,o constantes da ordem do dia-ffipor pelo msnos dois tergos do
rerxdOes ordin{rias, depende de delibera46o tomada
urgente sobre
nirmero legal dos seus membros, que reconhega a urg&Icia de delibera4f,o

o {Nsunto.

Artigo

18.o

(Perfodo de intervengf,o do prriblico)

1. O periodo de 'Intervengso

&

Pirblico" tem a durag6o mixima de 60 minutos'

2. Os cidadf,os interessados em intervir para solicitar esclarecimentos terHo

de

a tratar'
fazer, antecipadamentg a sua inscrigfio, referindo nome, morada e assunto

3. O periodo de intervengSo aberto ao ptiblico, referido no n.o 1 deste artigo' seri
por cidadSo'
disEibuido pelos inscritoq n5o pdendo, Por6ur, exceder 10 minutos

Secqflo

IV

Da Participag5o de Outrus Elementos

Artigo 19.'
(Participagflo dos membnos da Junta de f,'regpesia)

l. A

Junta de Freguesia faz-se representar nas sessdes da

assembleia,

obrigatoriamente pelo Presidente da Junta que pode intervir nos debates, sem direito a
voto.

Z. Emcaso

de

justo impedimento, o Presidente da Junta pode fazer-se substituir

pelo seu substituto legal.

3. Os vogais da Junta

de Freguesia devem assistir

is

sess6es da Assembleia de

do
Freguesia, sendo-lhes facultado intervir nos debates, sem direito a voto, a solicitaqio

plen6rio ou com a anu6ncia do Presidente da Junta ou do seu substituto legal.

4. Oi
ja

fl

,

vogais podem ainda intervir para o exercicio do direito de defesa da honra.

*::r :t:

I Assernbleia de Freguesia
a, uniao de Freguesias de S5o Miguel, Santa Euf6mia e Rabagal
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Artigo 20.'

do

#;^

dos
presente Regimento, tQm o direito de participar, sem voto, dois dos representantes

cs..*q

(ParticiPagfl o de eleitores)

1. Nas sessoes

9'"
convocadas nos termos da alinea c) do n." 1 do artigo

requerentes.

2.

WY-;'

formular zugestSes
Os representantes mencionados no niimero anteriorpodem

deliberar'
ou propostas, as quais s6 sf,o votadas pela assembleia se esta assim o

SecAflo

V

Do Uso da Palawa

Artigo 21.'
(Regras do uso da palavra no periodo de antes da ordem do dia)

1. Ao presidente caberi definir, equitativamente, o tempo de intervenqfio de cada
orador inscrito, em fung6o do numero destes.

Z. A cadainterveniente cumpre gerir

e controlar o tempo atribuido, sem prejuizo

da competOncia e das fung6es da mesa.

Arliga22."
(Rcgras do uso de palavn para discussio da ordem

do'lit)

1. para a discuss6o db cada ponto db "Orde,m do Dia" h6 um periodo inicial nf,o
15 minutos
sgperior a 60 mintsos, n5o podendo qualquer membro da assembleia exceder
de intervengfio.

I Assernbleia de Freguesia

.i* -*r '*E I o. uniao de Freguesias de S5o Miguel, Santa Euf6mia e Rabagal

\ \/
'l(...--"--:

r-

r
h

Pogino

13

/*,*.I

de 27

i

no ntmero I, se a discussdo

4---z-'"

neffi

2. Ap6s a utilizag6o do periodo referido
30 minutos, que seri
terminado, haver6 um segundo periodo de interveng6es' de
proporcionalmente di stribuido.

3.

A apreseffageo

verbal de cada proposta pelo mernbro da assembleia

sucinta
proponenteoupelo executivo daJuntadeFreguesia dwer-se-6limitariindicaqao
do seu objecto e fins que visaprosseguir, e n6o exceder

l0

minutos.

ffffir

Artigo 23."
(Regras do uso da palavra pelos membros da Junta de X'reguesia)

A palawa 6 concedida ao Presidents da Jr:nta ou ao seu substituto legal, no
que Ihe forem
periodo " De Antes da ordem do Dia", para presbr os esclarecimentos

L

solicitados.

2. No periodo da "Ordem do Dia", a palavra 6 concedida

ao Presidente da Junta

ou a0 seu substifuto legal Para:

a) Apresentar os documentos submetidos pela Junta de Freguesi4 nos termos
legais, a apreciagSo da assembleia;

b) Intervir nas discussSes, sem direito

3. No periodo de "fntervengf,o Aberto

ao

a

voto'

Priblico",

a palavra pode ser concedida

pelo presidente da Assembleia de Freguesia, ao Presidente da Junta ou ao seu substrtuto
legal para prestar os esclarecimentos solicitados.

Arligo

24.o

(Regrss do uso da palavra no periodo de intei,rrenryflo aberto ao priblico)

l.

A palavra 6 concedda ao pfblico para intervir nos termos do artigo 18." deste

regimento.

:
F
-

1a-,

41

I AssemUeia de Freguesia
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pode
2. Durante o periodo de intervengao aberto ao pirblico, qualquer cidadf,o
a freguesi4
soliciar os esclarecimentos que entender sobre assuntos relacionados oom
dev€ndo para o efeito proceder

3. A palavra
duraqSo

i

sua inscrigf,o na mesa

ter a
ser6 dada por ordem das inscriqSes e cada intervengf,o deveri

miximade l0 minutos-

4. A mesa ou qualquer membro da Assembleia ou da Junta prestar5o
o cidad5o esclarecido,
esclarecimentos solicitados, otl' se tal rfio for possivel, seri

os
de

regimento'
acordo com o disposto na alinea c) do no. 2 do artigo 16'" deste

Artigo 25."
(Uso da palavra pelos membros da assembleia)

A palawa

6 concedida aos membros da assembleia para:

a) Tratar de assuntos de interesse da Freguesia;

b) ParticiPar nos debates;

c) Emitir votos e fazer decluagOes

de voto;

d) Invocar o regimento ou interpelar a mesa;
e) Apresentar recomendagSes, propostas

e moqSes sobre assuntos de interesse

para o municipio;

f)

Formular ou responder a pedidos de esclarecimento,

g) Fazet requenmentos:
h) Reagir contra ofensas

i)

i

honra ou

i

consideragfio;

Interpor recursos;

Artigo 26."
(Declara*fu devoto)
1. Cadamembro daassembleiatem dreito afazer,no final

de cadavotag6o, uma

declaraqf,o de voto, esclarecendo o sentido da sua votaqf,o'

:

.Sa i c.. *
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2. As ileclaracses de voto podem ser escritas ou orais nf,o podendo

-i^.,**i
)24-;^,

exceder,

neste riltimo caso, cinco minutos.

3" As declaragoes de voto ecritas sf,o entregues na mesa a* m

final da reunif,o.

r-

_,fu{

\w

Iu

Arttga 27.'

(Invocagio do regimento ou interpelagflo da mesa)
1. O membro
a norrna

da assembleia que pedir

infringid4 com

2. Os membros

apalavftparainvocar o regimento indicar6

as considerag$es indispens{veis para o efeito.

da assembleia podem interpelar a mesa quando tenham drividas

sobre as decis6es desta ou a orientagio dos trabalhos.

3. O uso da palavra para invocar o regimento ou interpelar a mesa n6o pode
exceder cinco minutos.

Artigo

28.o

(Pdidos de sclarecimento)
O uso dapalavrapara esclarecimentos limita-se a formulagf,o concisa dapergunta
sobre a mat{ria em dinnda" dispondo o rsspondente de cinco minutos para intervir.

Artigo 29.'
(Requerimentos)

1 Os requerimentos

podem ser apresentados por escrito ou oralmente, podendo,

no mtar$o, o Presidente da Assembleia, sempre que o emtender conveniente determinar
que urn requerimento forrrulado oralmente seja apresentado por escrito.

Z- Os requerimentos oraiq assim como a leitura dos requerim€r$os escritos, n5o
podem exceder cinco minutos.

lt. ;
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Artigo 30-"
(Ofensas

i

honra ou

i

consideraqiio)

i.'i

,\o"^ry

\W

1. sempre que um membro da assembleia considere que forarn proferidas
expressSes ofensivas da sua honra

ou consideragf,o, pode, para se defender, usar da

palawa por tempo niio zuperior a cinco minutos'

//,u,
t-

6b;.^J,
O autor das exprssOes consideradas ofensivas pode dar erylicaqSes por tempo

2.

n5o srryerior acinco minuos.

Artigo 31.'
(Interposigio de recursos)
1. Qualquer membro da assembleia pode recorrer das decis6es do Presidente ou
da Mesa

2. O membro

da assembleia que tiver recorrido pode usar da palavra, para

fundamentar o recurso, por tempo

nio superior

Secgf,o

a cinco minutos.

VI

Das lleliberaq6es e Votagdes

Artigo 32.'
(Maioria)
As deliberag6es s6o tomadas d pluralidade de votos, estando presente a maioria

do nirmero legal dos membros da assemblei4 tendo o Presidente da Mesa voto de
qualidade em caso de empate, ndo contando as absteng6es para o apuramento da maioria.

Artigo 33."
(Voto)

l.
t'I

i"

Cada membro da asse,nrbleia tem um voto.

:::; g1
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2. Nenhum membro da assembleia presente pode deixar de votar, sem prejuizo
do direito de abstengSo.

Artigo 34."
(Formas de votagflo)

l.

As votag6es realizam-se por uma das seguintes formas:

a) por escrutinio secreto, sempre que se realizem eleiqOes e quando envolvam
a apreciag6o de comportamentos ou de qualidades de qualquer pesso4 ou

de

aind4 em caso

se a assembleia assim o deliberar;

dtvida

b) Por votagSo nominal, apenas quando requerida por qualquer dos membros

e

aceite expressamente pela assembleia;

c) Por levantados e sentados ou de brago no ar, que constitui

a

forma usual de

votar.

2. O presidente vota em ultimo

lugar.

Artigo 35.'
(Empate na votagflo)
1. Havendo empate em votag6o por escrutinio secreto, procede-se imediatamente
a nova votagdo e, se o empate se

mantiver, adia-se a deliberagf,o para a reunif,o seguinte,

procedendo-se a votagSo nominal se na primeira votagflo desta reuniSo se repetrr o
empate.

2. Quando necessiri4

a fundamentagSo das deliberag6es tomadas por escrutinio

secreto e feita pelo presidente apos a votag6o, tendo em conta a discussdo que a tiver
precedido.

Secaio

YII

Das X"altas

Artigo

i;
htl
F?
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(Verificagflo de faltas e processo justilicativo)

1. Constitui falta a n6o compardncia

4-

a qualquer reuni6o.

2. Seri considerado faltos s membro da assembleia que so comparega passados
mais de trinta minutos sobre o inicio dos trabalhos ou, do mesmo modo, se ausente
definitivamente antes do termo darermi5o'

3. As faltas podem

4. O pedido

de

ser

justificadas ou injustificadas'

justificag6o de faltas pelo interessado 6 feito por escrito e dirigido

Mes4 no prizo de cinco dias a contar da data da sess6o ou reunifio em que a falta se
postal.
tenha verificado, e a decisSo 6 notificada ao interessado, pessoalmente ou por via

i

5. Da decis6o de recusa

da

justificagdo da falta cabe recurso para o plenario.

Socgflo

YItr

Publicidade dos Tiabalhos e dos Atos da Assembleia

Artigo

3?.o

(Cardctcr priblico das reunides)

l. As sess$es da Assembleia de Freguesia s5o publicas, devendo ser dada
publicidade, com mengf,o dos dias, horas e locais da sua realizagfio, de forma a garantir o
conhecimento dos interessados com uma anteced6ncia dq pelo menos, dois dias sobre a
data das me$ruls.

2. A nenhum cidadf,o 6 permitido, rcb qualquer preterdo, intrometer-se

nas

discussoes e aplaudir ou re,prov.rx as opiniOes emitidas, as votagOes feitas e as delfuerag6es
o
tomadas, conforme dispdo o n." 4 do artigo 84.o da L.ei n 169199, de 18 de Agosto, com

as alteraq6es introduzi-das pela

Lei n" $A/2fi)2, ile

ll

de Janeiro e demais legislagSo

aplicivel.

Artigo 38.'

LI
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(Atas)

1. De cada reuniao ou sessdo e lavrada ata, que cont6m um resumo do que de
essencial nela se tiver passado, indicando, designadamente, a data e o local da reuni6o, os

membros presentes e ausentes, os assuntos apreciados,
ea

as decisOes e deliberagSes

tomadas

forma e o resultado das respetivas votagdes e, bem assinr, o facto de a ata ter sido lida

e aprovada.

ff
lu
/q

2. Das atas deverao tamb6m constar uma refer6ncia sum6ria ds eventuais
interveng6es do pitblico na solicitagfro de esclarecimentos e as respostas dadas.

3. As atas sflo lawadas pelos secretirios da mesa e postas i

aprovagSo de todos

os membros no final da respetiva reunifro ou no inicio da seguinte, sendo assinadas, ap6s
aprovaq6o, pelo presidente e por quem as lawou.

4. As atas ou o texto das deliberagSes

mais importantes podem ser aprovadas em

minut4 no final das reuniOes, desde que tal seja deliberado pela maioria dos membros
presentes, sendo assinadas, ap6s aprovag6o, pelo presidente e por quem as lavrou.

Artigo 39."
(Registo na ata do voto de vencido)

1. Os membros da assembleia podem fazer constar da ata o seu voto de vencido
e as raz6es que o

justifiquem.

2. Quando se trate de pareceres a dar a outras entidades, as deliberag6es

s6o

sempre acompanhadas das declarag6es de voto apresentadas.

3. O registo na ata do voto de vencido isenta o emissor
que eventualmente resulte da deliberagfro tomada.

Artigo 40."
(Publieidade das deliberag6es)

ii

I Assenrbleia de Freguesia

deste da responsabilidade

CY1* r
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determinar, sendo nos restantes sasos publicadas em edital afixado nos lugares de estilo

durante cinco dos .dez dias subsequentes a tonradb da deliberageo, sem preiutzn
disposto em leglslagf,o

b

ryecial.
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Capitulo IV

ffi,t,

Das Comiss6es ou Grupos de Trabalho

Artigo 41."
(Constitui9flo)

L

A Assembleia de Freguesia pode constituir delegag6es,

de trabalho para qualquer

comissSes ou grupos

fim determinado.

2. A iniciativa da sua constituiqSo pode ser exercida pelo presidente, pela mesa
ou por qualquer membro da assembleia.

Artigo 42.'
(CompetOncias)
Compete

is

delegag6es, comiss6es ou grupos de trabalho o estudo dos problemas

relacionados com as atribuig6es

da Freguesi4 sem interferir, no entanto, no

funcionamento e na atividade normal da junta de Freguesia.

Artigo 43.'
(ComposigSo)
O numero de membros de cada delegagfio, comissdo ou grupo de trabalho e a sua
distribuigEo pelos diversos agrupamentos politicos, quando existirem, s6o fixados pela
assembleia.

j
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Artigo 44."

.14'*'.-'

(Funcionamento)

1. Compete

2. As

ao presidente da assembleia convocar a primeira reuni6o.

regras intemas do funcionamento

sio da responsabilidade da delegaqSo,

comissfro ou grupo de trabalho.

Capitulo

YI

Dos Direitos e l)everes dos Membms daAssembleia
Secaflo

I

Do Mandato

Artigo 45.'
(DuragSo e continuidade do mandato)

O mandato dos membros da Assembleia de Freguesia inicia-se com o acto

de

instalagSo e de verificagio de poderes e cessa com a instalaqfio da nova assembleia, sem

prejuizo dos casos de cessagSo de mandato.

Artigo 46.'
(Suspensiio do mandato)

1. Os membros da Assembleia de Freguesia podem solicitar a suspensdo do
respetivo mandato.

2.

O pedido de suspensfio, devidamente fundamentado, deve indicar o periodo de

tempo abrangido e enviado ao presidente da assembleia e apreciado pelo plenirio da
assembleia na reunido imediata

3. SAo motivos

i

sua apresentageo.

de suspensdo designadamente:

a) Doenga comprovadq

b) Exercicio dos direitos de patemidade e maternidade,

.-\r\r'b,l?

F
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c) Afastamento tempor6rio daareada autarquiapor periodo sryerior a 3

4. A suspensSo que, por

<Lz''
K

uma s6 vez ou cumulativamente, ultrapasse 365 dias no

decurso do mandato constitui, de pleno direito, renirncia

mesmo, salvo se no primeiro

a.o

dia iltil seguinte ao termo daquele prazo o interessado manifestar, por escnto, a vontade
de retomar fung6es.

5. A pedido

do interessado, devidamente fundamentado, o plen6rio da assembleia

pode autori zar a alteraqii,o do prazo pelo qual inicialmente

foi concedida

a suspensf,o do

mandato, at6 ao limite estabelecido no nfimero antenor.

6. Enquanto durar a suspensdo, os membros da assembleia

s6o substituidos nos

termos do artigo 53.", devendo os substitutos ser convocados nos termos do artigo 51.",
deste regimento.

Artigo 47.'
(Aus6ncia inferior a 30 dias)

1. Os membros da Assembleia de Freguesia podem fazer-se substituir nos casos
de aus6ncias por periodos at6 trinta dias.

2. A substituigdo

opera-se mediante simples comunicaqSo por escrito dirigida ao

presidente da assemblei4 na qual s6o indicados os respetivos inicio e fim.

3. O membro ausente nos termos do presente artigo

6 substituido nos termos do

artrgo 53.", deste regimento.

Artigo 48.'
(Renfincia ao mandato)

1. Os membros da Assembleia de Freguesia gozam do direito de renfncia

ao

mandato, a exercer mediante manifestag6o de vontade apresentada quer antes quer depois
da instalagSo da assembleia.
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2. A pretensdo 6 apresentada por escrito e dirigida a quem d"u"

p*ffi

instalag6o ou ao presidente da assemblei4 consoante o caso.

3. A falta do eleito local

ao acto de instalagfro da assemblei4 n6o justificada por

escrito no prazo de trinta dias ou considerada injustificada, equivale a renirnci4 de pleno

direito.

4. A apreciagSo e a decisEo sobre ajustificag6o referidano nfmero anterior

i

cabem

assembleia e deve ter lugar na primeira reunifro que se seguir a apresentagdo tempestiva

da mesma.

Artigo 49.'
(Substituiqf,o do renunciante)

L O membro substituto

deve ser convocado por quem est6 a proceder

i

instalagfro

ou pelo presidente da assemblei4 consoante o caso, e tem lugar no periodo que medeia
entre a comunicagSo da renrincia e a primeira reuniio que a seguir se realizar, salvo se a
entrega do documento de renirncia coincidir com

o ato de instalaqio ou reuni5o da

assembleia e estiver presente o respetivo substituto, situagdo em que, ap6s a verificagfro
da sua identidade e legitimidade, a substituig5o se opera de imediato, se o substituto a

nio

recusar por escrito, de acordo com o n." 2 do artigo anterior.

2.

Afalta de substituto, devidamente convocado, ao ato de assungSo de fung6es,

n6o justificada por escrito no prazo de

trinta dias ou considerada injustificada" equivale

i

renrinci4 de pleno direito.

3. A apreciagio

e a decis5o sobre

d assembleia e deve ter lugar na

ajustificag6o referidano ntmero anterior cabem

primeira reuniSo que se seguir

i

apresentag5o tempestiva

da mesma.

Artigo50."
{Perda de mandato)
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1. Incorrem em perda de mandato os membros da Assembleia que,

**#-"

M

justificativo, n6o comparegam a tr6s sess6es ou seis reuniSes seguidas ou a seis sess6es
ou doze reuniOes interpoladas.

2. Seo igualmente

A

//i-'u

perda de mandato aplicam-se, consoante

constantes da Lei n." 27196, de

I

o

caso concreto, as norrnas

de agosto.

(Prcenchimento de vagas)
1. As vagas ocomdas na Assembleia de Freguesia sio preenchidas pelo cidadSo
imediatamente a seguir na ordem da respetiva lista ou, tratando-se de coligagSo, pelo
cidad5o imediatamente a seguir do partido pelo qual havia sido proposto o membro que

i

vaga.

2. Quando, por aplicagio da regra contida na parte final do ntmero anterior,

se

tome impossivel o preenchimento da vaga por cidadio proposto pelo mesmo partido, o
mandato e conferido ao cidaddo imediatamente a seguir na ordem de preceddncia da lista
apresentada pela coli gag6o.

Secgio

II

Dos llevercs dos Membros da Assembleia

Artigo 52.'
(Deverrcs)

Constituem, designadamente, deveres dos membros da assembleia:

a) Comparecer ds sessdes da assembleia e is reuni6es das comissSes a que
pertengam;

b) Participar nas votagdes;
c) Respeitar

LII

a

@*{,
Y(,;'t

Artigo 51.'

deu origem

.M

causas de perda de mandato as expressamente previstas no afi.o

8'da Lei n." 27196, de I de agosto.

3.

G
;.,s

dignidade da assembleia e dos seus membros;

w'

'6ic'r (h
rN
P6gino 25 de 27

Y.5.

d) Observar a ordem e a disciplina fixadas no regimento € acatar a

{r$-'o

affiffie

l;-, ,$,

ffi

do presidente da mesa da assembleia;

e) Contribuir pela sua dilig6ncia para o prestigio dos trabalhos da Assembleia
de Freguesia;

Artigo 53.'

//;)

(Impedimentos e susPeig6es)

l. Nenhum membro da assembleiapode

intervir em procedimento administrativo

ou em ato ou contrato de direito pirblico ou privado da respetiva freguesia, nos casos
previstos no artigo 44." da Codigo do Procedimento Administrativo.

2. A arguiqf,o e declarag6o

do impedimento seguem o regime previsto nos artigos

45.",46." e 47.o do C6digo do Procedimento Administrativo.

3.

Os membros da assembleia devem pedir dispensa de intervir em procedimento

administrativo quando ocorra circunst6ncia pela qual possa razoavelmente suspeitar-se

da sua isengSo ou da retid6o da sua condut4 designadamente quando ocolram

as

circunstAncias previstas no artigo 48." do Codigo do Procedimento Administrativo.

4. A
aplica-se

formulagdo do pedido de dispensa e d decisfro sobre a escusa ou suspeigdo

o regime constante dos artigos 49." e 50.o do C6digo do Procedimento

Administrativo.

S€*+fro

m

Dos Direitos dos Membros da Assembl,eia

Artigo 54.'
(Direitos)
1. Os membros da assembleia de Freguesia t€m, designadamente, os seguintes
direitos:

a) Participar nos debates e nas votagdes;

b) Apresentar propostas, mog6es

H:

:tl
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e requerimentos,
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junta,
c) Aprmentar recomendaq6es, paxeceres e pedidos de esclarecimento a
veiculados pelamesa da

z?

assemblei4

?*
<Z:-

d) Apresentar reclamagOes, protestos, contrapropostas e declaraqSes de voto;
e) Propor alteragdes ao regimento;

f) Receber

atrav6s da mesq todos os documentos respeitantes aos assuntos

agendados.

2. Aos membros da Assembleia de Freguesia s5o atribuiveis os direitos a eles
consignados pela lei, designadamente pelo Estatuto dos Eleitos Locais, aprovado pela Lei

Os membros da Assembleia t6m ainda direito:

a) As senhas de presenga;

b) A ajudas

de custo e subsidio de transporte, quando em deslocagEo ao servigo

da Autarquia;

c) A liwe circulagio em lugares pirblicos de acesso condicionado, quando em
exercicio das respetivas fung6es;

d)

A solicitar o audlio de quaisquer autoridades, sempre

que o e><rjam os

interesses da respetiva autarquia local;

e) A protegEo conferida pela lei penal aos titulares de cargos pirblicos;

f) A apoio nos processos

judiciais que tenham como causa o exercicio

das

respetivas fung6es.

4. Os membros da Assembleia ser6o

dispensados da comparOncia ao respetivo

emprego ou servigo se a Assembleia reunir em hor6rio incompativel com o daqueles.

VIII

Capitulo
Disposigdes

Artigo

finais

55.o

(InterprctagSo e Integragf,o de lacunas)
Conrpete
e

i

nresq com rccurso para a assenrblei4 interpretar o presente regimento

integraras suas lacunas.
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n." ?9187, de 30 de junho
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Artigo 56.'
(Entrada em vigor)
O presente regimento entra em vigor imediatamente a seguir

i

sua aprovag5o.

Aprovado em sessfio da Assembleia de Freguesia realizadaem20llZ/}A?l-
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