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AntOnio Tavares Pinto Carmona Mendes, Presidente da Assembleia Municipal

do Concelho de Vila Velha de ROclao, torna plablico que:

A Assembleia Municipal de Vila Velha de Rodao, na sua sessao ordinaria levada a

efeito em 17 do mes de dezembro de 2021, aprovou o Regimento da Assembleia Municipal

para o Quadrienio 2021/2025, conforme redac'ao que se junta ao presente Edital.

Para constar e devidos efeitos se lavrou o presente edital e outros de igual teor que

\tab ser afixados nos lugares publicos do costume

Paws do Municipio de Vila Velha de ROdao, 28 de fevereiro de 2022
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REGIMENTO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL

DE

VILA VELHA DE RODA0

Capitulo I

Natur eza e Competencias da Assembleia

Artigo 1.°

(Natureza)

A assembleia municipal é o &gab deliberativo do municipio, sendo constituida por

quinze membros eleitos pelo colegio eleitoral do municipio e por quatro presidentes de

juntas de freguesia.

Artigo 2.°

(Competencias de funcionamento da Assembleia Municipal)

Compete a assembleia municipal:

a) Elaborar e aprovar o seu regimento;

b) Deliberar sobre recursos interpostos de marcacao de faltas injustificadas aos seus

membros;

c) Deliberar sobre a constituicao de delegacoes, comissoes ou grupos de trabalho

para o estudo de materias relacionadas corn as atribuicoes do municipio e sem

prejudicar o funcionamento e a atividade normal da camara municipal.

Artigo 3.°

(Competencias de apreciaciio e fiscalizaccio da Assembleia Municipal)

1. Compete a assembleia municipal, sob proposta da camara municipal:



a) Aprovar as °Noes do piano e a proposta de orcamento, bem como as respetivas

revisoes;

b) Aprovar as taxas do municipio e fixar o respetivo valor;

c) Deliberar em materia de exercicio dos poderes tributarios do municipio;

d) Fixar anualmente o valor da taxa do imposto municipal sobre imoveis, bem

como autorizar o lancamento de derramas;

e) Pronunciar-se, no prazo legal, sobre o reconhecimento pelo Governo de

beneficios fiscais no ambito de impostos cuja receita reverte para os municipios;

f) Autorizar a contratacao de emprestimos;

g) Aprovar as posturas e os regulamentos corn eficacia externa do municipio;

h) Aprovar os pianos e demais instrumentos estrategicos necessarios a prossecucao

das atribuicaes do municipio;

i) Autorizar a camara municipal a adquirir, alienar ou onerar bens imoveis de valor

superior a 1000 vezes a RMMG, e fixar as respetivas condicoes gerais, podendo

determinar o recurso a hasta pablica, assim como a alienar ou onerar bens ou

valores artisticos do municipio, independentemente do seu valor, sem prejuizo

do disposto no n.° 2 do artigo 33.° do Anexo I da Lei n.° 75/2013, de 12 de

setembro;

j) Deliberar sobre formas de apoio as freguesias no quadro da promocao e

salvaguarda articulada dos interesses proprios das populacoes;

k) Autorizar a celebracao de contratos de delegacao de competencias entre a

camara municipal e o Estado e entre a camara municipal e a entidade

intermunicipal e autorizar a celebracao e denuncia de contratos de delegacao de

competencias e de acordos de execucao entre a camara municipal e as juntas de

fi-eguesia;

1) Autorizar a resolucao e revogacao dos contratos de delegacao de competencias e

a resolucao dos acordos de execucao;

m) Aprovar a criacao ou reorganizacao dos servicos municipais e a estrutura

organica dos servicos municipalizados;

n) Deliberar sobre a criacao de servicos municipalizados e todas as materias

previstas no regime juridico da atividade empresarial local e das participacoes

locais que o mesmo nao atribua A camara municipal;

o) Aprovar os mapas de pessoal dos servicos municipais e dos servicos

municipalizados;
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p) Autorizar a camara municipal a celebrar contratos de concessao e fixar as

respetivas condicOes gerais;

q) Deliberar sobre a afetacao ou desafetacao de bens do dominio pUblico

municipal;

r) Aprovar as normas, delimitacoes, medidas e outros atos previstos nos regimes do

ordenamento do territorio e do urbanismo;

s) Deliberar sobre a criacao do conselho local de educacao;

t) Autorizar a geminacao do municipio corn outros municipios ou entidades

equiparadas de outros paises;

u) Autorizar o municipio a constituir as associacoes, nos termos da lei;

v) Autorizar os conselhos de administracao dos servicos municipalizados a

deliberar sobre a concessao de apoio financeiro ou de qualquer outra natureza a

instituicoes legalmente constituidas ou participadas pelos seus trabalhadores,

tendo por objeto o desenvolvimento de atividades culturais, recreativas e

desportivas, ou a concessao de beneficios sociais aos mesmos e respetivos

familiares;

w) Deliberar sobre a criacao e a instituicao em concreto do corpo de policia

municipal.

2. Compete ainda a assembleia municipal:

a) Acompanhar e fiscalizar a atividade da camara municipal, dos servicos

municipalizados, das empresas locais e de quaisquer outras entidades que

integrem o perimetro da administracao local, bem como apreciar a execucao dos

contratos de delegacao de competencias previstos na alinea k) do ntImero

anterior;

b) Apreciar, coin base na informacao disponibilizada pela camara municipal, os

resultados da participacao do municipio nas empresas locais e em quaisquer

outras entidades;

c) Apreciar, em cada uma das sessoes ordinarias, uma informacao escrita do

presidente da camara municipal acerca da atividade desta e da situacao

financeira do municipio, a qual deve ser enviada ao presidente da assembleia

municipal corn a antecedencia minima de cinco dias sobre a data do inicio da

sessao;



d) Solicitar e receber informaedo, atraves da mesa e a pedido de qualquer membro,

sobre assuntos de interesse para o municipio e sobre a execuedo de deliberaeoes

anteriores;

e) Aprovar referendos locais;

f) Apreciar a recusa da prestacao de quaisquer informaeoes ou recusa da entrega de

documentos por parte da camara municipal ou de qualquer dos seus membros

que obstem a realizaedo de noes de acompanhamento e fiscalizaedo;

g) Conhecer e tomar posiedo sobre os relatorios definitivos resultantes de noes

tutelares ou de auditorias executadas sobre a atividade dos &gabs e servieos do

municipio;

h) Discutir, na sequencia de pedido de qualquer dos titulares do direito de oposiedo,

o relatorio a que se refere o Estatuto do Direito de Oposieao;

i) Elaborar e aprovar o regulamento do conselho municipal de seguranea;

j) Tomar posiedo perante quaisquer Orgdos do Estado ou entidades pUblicas sobre

assuntos de interesse para o municipio;

k) Pronunciar-se e deliberar sobre todos os assuntos que visem a prossecuedo das

atribuieoes do municipio;

1) Apreciar o inventario dos bens, direitos e obrigaeoes patrimoniais e a respetiva

avaliaedo, bem como apreciar e votar os documentos de prestaedo de contas;

m) Fixar o dia feriado anual do municipio;

n) Estabelecer, apos parecer da Comissao de Heraldica da Associaedo dos

Argue°logos Portugueses, a constituiedo dos brasoes, dos selos e das bandeiras

do municipio e proceder a sua publicaedo no Diario da Repf4blica.

o) Votar mocoes de censura a Camara municipal, em avaliaedo da acao

desenvolvida pela mesma ou por qualquer dos seus membros.

3. Nao podem ser alteradas na assembleia municipal as propostas apresentadas pela

camara municipal referidas nas alineas a), i) e m) do n.° 1 e na alinea 1) do nUmero

anterior, sem prejuizo de esta poder vir a acolher em nova proposta as recomendaeCies

ou sugestoes feitas pela assembleia municipal.

4. As propostas de autorizaedo para a contrataedo de emprestimos apresentadas pela

camara municipal, nos termos da alineaf) do n.° 1, sao obrigatoriamente acompanhadas

de informaedo detalhada sobre as condieoes propostas por, no minimo, tres instituieoes
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de credito, bem como do mapa demonstrativo da capacidade de endividamento do

municipio.

5. Compete ainda a assembleia municipal:

a) Convocar o secretariado executivo metropolitano ou a comunidade

intermunicipal, conforme o caso, e nos termos da lei, corn o limite de duas vezes

por ano, para responder perante os seus membros pelas atividades desenvolvidas

no ambito da area metropolitana ou comunidade intermunicipal do respetivo

municipio;

b) Aprovar mocoes de censura a comissao executiva metropolitana ou ao

secretariado executivo intermunicipal, no maxim° de uma por mandato.

Capitulo II

Mesa da Assembleia e Competencias

Seccio I

Mesa da Assembleia

Ar tigo 4.°

(Composicdo da mesa)

1. A mesa da assembleia é composta por urn presidente, urn primeiro secretario e um

segundo secretario e é eleita pelo period() do mandato da assembleia.

2. 0 presidente é substituido, nas suas faltas e impedimentos, pelo primeiro secretario e

este pelo segundo secretario.

3. Na ausencia simultanea de todos ou da maioria dos membros da mesa, a assembleia

elege, por voto secreto, de entre os membros presentes, o nUmero necessario de

elementos para integrar a mesa que vai presidir a sessao.

Artigo 5.°

(Eleictio da mesa)



1. A mesa é eleita por escrutinio secreto, podendo os seus membros ser destituidos em

qualquer altura, por deliberacao tomada pela maioria do numero legal dos membros da

assembleia.

2. So poderao ser eleitos para a mesa os membros da assembleia que, expressamente,

tenham aceite a sua candidatura.

3. No caso de destituicao ou demissao de qualquer dos membros da mesa, ou de

cessacao do respetivo mandato, proceder-se-A a nova eleicao, na sessao imediata.

Seccao II

Competencias

Ar tigo 6.°

(Compete'ncias da mesa)

I. Compete A mesa:

a) Elaborar o projeto de regimento da assembleia municipal ou propor a

constituicao de urn grupo de trabalho para o efeito;

b) Deliberar sobre as questoes de interpretacao e integracao de lacunas do

regimento;

c) Elaborar a ordem do dia das sessoes e proceder A sua distribuicao;

d) Verificar a conformidade legal e admitir as propostas da camara municipal

legalmente sujeitas A competencia deliberativa da assembleia municipal;

e) Encaminhar, em conformidade corn o regimento, as iniciativas dos membros da

assembleia municipal, dos grupos municipais e da camara municipal;

f) Assegurar a redacao final das deliberacoes,

g) Realizar as no-es que lhe sejam determinadas pela assembleia municipal no

exercicio da competencia a que se refere a alinea a) do n.° 2 do artigo 25.° do

Anexo I da Lei n.° 75/2013, de 12 de setembro;

h) Encaminhar para a assembleia municipal as peticaes e queixas dirigidas A

mesma;

i) Requerer A camara municipal ou aos seus membros a documentacao e

informacao que considere necessarias ao exercicio das competencias da



assembleia municipal, assim como ao desempenho das suas funcoes, nos termos

e corn a periodicidade julgados convenientes;

j) Proceder A marcacao e justificacao de faltas dos membros da assembleia

municipal;

k) Comunicar A assembleia municipal a recusa da prestacao de quaisquer

informacoes ou documentos, bem como a falta de colaboracao por parte da

camara municipal ou dos seus membros;

1) Comunicar A assembleia municipal as decisoes judiciais relativas A perda de

mandato em que incorra qualquer membro;

m) Dar conhecimento A assembleia municipal do expediente relativo aos assuntos

relevantes;

n) Exercer os poderes funcionais e cumprir as diligencias que lhe sejam

determinadas pela assembleia municipal;

o) Exercer as demais competencias legais.

2. 0 pedido de justificacao de faltas pelo interessado é feito por escrito e dirigido A

mesa, no prazo de cinco dias a contar da data da sessao ou reunido em que a falta se

tenha verificado, e a decisao é notificada ao interessado, pessoalmente ou por via postal.

3. Das deliberacOes da mesa da assembleia municipal cabe recurso para o plenario.

Artigo 7.°

(Competencia do presidente da assembleia)

1. 0 presidente da mesa é o presidente da assembleia municipal.

2. Compete ao presidente da assembleia municipal:

a) Representar a assembleia municipal, assegurar o seu regular funcionamento e

presidir aos seus trabalhos;

b) Convocar as sesseies ordinarias e extraordinarias;

c) Abrir e encerrar os trabalhos das sessoes,

d) Dirigir os trabalhos e manter a disciplina das sessoes;

e) Assegurar o cumprimento da lei e a regularidade das deliberacoes;



0 Suspender e encerrar antecipadamente as sessoes, quando circunstancias

excecionais o justifiquem, mediante decisao fundamentada a incluir na ata da

sessao;

g) Integrar o conselho municipal de seguranca,

h) Comunicar a assembleia de freguesia ou a camara municipal as faltas dos

presidentes de junta de freguesia e do presidente da camara municipal as sessoes

da assembleia municipal;

i) Comunicar ao Ministerio Public° competente as faltas injustificadas dos

restantes membros da assembleia, para os efeitos legais;

j) Exercer os poderes funcionais e cumprir as diligencias que lhe sejam

determinados pelo regimento ou pela assembleia municipal;

k) Exercer as demais competencias legais.

3. Compete ainda ao presidente da assembleia municipal autorizar a realizacao de

despesas orcamentadas relativas a senhas de presenca, ajudas de custo e subsidios de

transporte dos membros da assembleia municipal e de despesas relativas as aquisicaes

de bens e servicos correntes necessarias ao seu regular funcionamento e representacao,

comunicando o facto, para os devidos efeitos legais, incluindo os correspondentes

procedimentos administrativos, ao presidente da camara municipal.

Artigo 8.°

(Competencia dos secrethrios)

Compete aos secretarios coadjuvar o presidente da mesa da assembleia municipal,

designadamente:

a) Assegurar o expediente;

b) Na falta de funcionario nomeado para o efeito, lavrar as atas das sessOes;

c) Proceder a conferencia das presencas nas sessOes, assim como verificar em

qualquer momento, o quorum e registar as votacoes;

d) Ordenar a materia a submeter a votacao,

e) Organizar as inscricoes dos membros da assembleia que pretenderem usar a

palavra e registar os respetivos tempos de intervencao,

0 Servir de escrutinadores;

g) Fazer as leituras indispensaveis durante as sessoes.



Capitulo III

Do Funcionamento da Assembleia

Seccao I

Das Sessoes

Ar tigo 9.0

(Local das sessoes)

1. As sessoes da assembleia municipal tern habitualmente lugar no edificio dos Paws do

Municipio.

2. Por razoes relevantes as sessoes poderao decorrer noutra localidade dentro da area do

municipio.

3. A convocacao da sessao, nos termos do numero anterior depende de decisao do

presidente da assembleia, ouvidos os restantes membros da mesa.

4. Os membros da assembleia municipal tomam lugar na sala de acordo corn o

deliberado pelo plenario.

Artigo 10.0

(Sessoes Ordincirias)

1. A assembleia municipal tern anualmente cinco sessOes ordinarias, em fevereiro, abril,

junho, setembro e novembro ou dezembro.

2. A segunda e a quinta sessoes destinam-se, respetivamente, a apreciacao do inventario

de todos os bens, direitos e obrigacoes patrimoniais e respetiva avaliacao e ainda a

apreciacao e votaca-o dos documentos de prestacao de contas, bem como a aprovacao

das °Noes do piano e da proposta de orcamento, salvo do disposto no artigo 61.0 do

Anexo I da Lei n.° 75/2013, de 12 de setembro.



Artigo 11.0

(Sessoes Extraordincirias)

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 camara municipal, em execucao de deliberacao desta;

b) De urn terco dos seus membros;

c) De urn rulmero de cidadaos eleitores inscritos no recenseamento eleitoral do

municipio equivalente a 5 % do numero de cidadaos eleitores ate ao limite

maxim° de 2500.

2. 0 presidente da assembleia municipal, no prazo de cinco dias ap6s a sua iniciativa ou

a da mesa ou a rececao dos requerimentos previstos no mamero anterior, por edital e por

carta corn aviso de receca-o ou protocolo, convoca a sessao extraordinaria da assembleia

municipal.

3. A sessao extraordinaria referida no numero anterior deve ser realizada no prazo

minimo de tits dias e maxim° de 10 apos a sua convocacao.

4. Quando o presidente da mesa da assembleia municipal nao convoque a sessao

extraordinaria requerida, podem os requerentes convoca-la diretamente, observando,

corn as devidas adaptaceies, o disposto nos numeros 2 e 3, e promovendo a respetiva

publicitacao nos locais habituais.

5. 0 requerimento a que se refere a alinea c) do presente artigo é acompanhado de

certidao comprovativa da qualidade de cidadao recenseado na area da respetiva

autarquia local.

6. Ao processo de passagem das certidoes referidas no numero anterior aplica-se os n.'s

2 e 3 do artigo 60.° do Anexo I da Lei n.° 75/2013, de 12 de setembro.

7. Nas sessoes extraordinarias a assembleia so pode deliberar sobre as materias para que

tenha sido expressamente convocada.



Artigo 12.°

(Duraccio das sessoes)

Os orgaos deliberativos podem, quando necessario, reunir mais do que uma vez no

decurso da mesma sessao.

Artigo 13.°

(Requisitos das sessoes)

1. A assembleia funcionara a hora designada, desde que esteja presente a maioria do

numero legal dos seus membros, nao podendo prolongar-se para alem das 24:00 horas,

salvo deliberacao expressa do plenario.

2. Feita a chamada e verificada a inexistencia de quorum, decorrera urn periodo maximo

de 30 minutos sobre a hora da referida convocatoria, para aquele se poder concretizar.

Esgotado esse tempo, caso persista a falta de quorum, o presidente considerara a sessao

sem efeito e designara outro dia para nova sessao, que tern a mesma natureza da

anterior, a convocar nos termos previstos no presente regimento.

3. Das sessoes canceladas por falta de quorum é elaborada ata onde se registam as

presencas e ausencias dos membros, dando estas lugar a marcacao de falta.

4. A existencia de quorum sera verificada em qualquer momento da sessao.

Artigo 14.°

(Continuidade das sessoes)

As sessoes so podem ser interrompidas, por decisao do presidente e para os seguintes

efeitos:

a) Intervalos;

b) Restabelecimento da ordem na sala;

c) Falta de quorum, procedendo-se a nova contagem quando o presidente assim o

determinar.



Seccao II

Da Convocatoria e Ordem do Dia

Artigo 15.°

(Convocatoria)

1. Os membros da assembleia sao convocados para as sessoes ordinarias por edital e por

carta corn aviso de rececao, ou atraves de protocolo, as quais lhes devem ser dirigidas

corn a antecedencia minima de oito dias.

2. Os membros da assembleia sao convocados para as sessoes extraordinarias por edital

e por carta corn aviso de rece(ao, ou atraves de protocolo, as quais lhes devem ser

dirigidas corn a antecedencia minima de cinco dias.

3. Cumulativamente, sera enviada a convocatoria via e-mail, aos membros que assim o
solicitarem.

Artigo 16.°

(Ordem do dia)

1. A ordem do dia é estabelecida pela mesa da assembleia.

2. Da ordem do dia constard, obrigatoriamente, a informacao escrita do presidente da

camara a que alude a alinea c) do n.° 2 do artigo 3.° deste regimento.

3. A ordem do dia deve ainda incluir os assuntos que para esse fim forem indicados por

qualquer membro da assembleia, desde que sejam da competencia deste orgdo e o

pedido seja apresentado por escrito corn uma antecedencia minima de:

a) Cinco dias tIteis sobre a data da sessao, no caso de sessoes ordinarias;

b) Oito dias uteis sobre a data da sessa-o, no caso das sessoes extraordinarias.

4. A ordem do dia é entregue a todos os membros corn a antecedencia de, pelo menos,

dois dias uteis sobre a data de inicio da sessab.



5. Juntamente corn a ordem do dia deverao ser enviados todos os documentos que

habilitem os membros da assembleia a participar na discussao das materias dela

constantes.

6. Os documentos que complementem a instrucao do processo deliberativo respeitantes

aos assuntos que integram a ordem de trabalhos, que por razoes de natureza tecnica ou

de confidencialidade, ainda que pontual, nao sejam distribuidos nos termos do numero

anterior, devem estar disponiveis para consulta, desde o dia anterior a data indicada para

a sessao.

Artigo 17.°

(Elenzentos que devem constar da informacao escrita do presidente da climara)

1. Da informacao escrita prestada pelo presidente da camara devem constar,

obrigatoriamente, as seguintes materias:

a) As atividades da amara municipal, dos servicos municipalizados, das empresas

locais e de quaisquer outras entidades que integrem o perimetro da

administracao local, bem como apreciar a execucao dos contratos de delegacao

de competencias previstos na alinea k) do n.° 1 do artigo 25.° do Anexo 1da Lei

n.° 75/2013, de 12 setembro;

b) Os resultados da participacao do municipio nas empresas locais e em quaisquer

outras entidades;

c) A situacao financeira do municipio, devendo ser a informacAo enviada ao

presidente da assembleia municipal corn a antecedencia minima de cinco dias

sobre a data do inicio da sessao;

d) 0 saldo e o estado das dividas assumidas e vencidas a fornecedores;

e) As reclamacOes que tenham sido formuladas e que se revelem de consideracao

significativa ao nivel do funcionamento dos servicos municipais;

f) Os recursos hierarquicos que hajam sido interpostos;

g) Quais os processos judiciais em curso, bem como a fase processual em que se

encontrem.

2. A informacao escrita a que se refere o n.° 1 deste artigo deve ser acompanhada de

toda a documentacao, designadamente relatOrios, pareceres, memorandos e documentos

de igual natureza, incluindo a respeitante as entidades abrangidas pelo regime juridico
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da atividade empresarial local e das participacOes locais, quando existam, indispensavel

para a compreensao e analise critica e objetiva da informacao ai inscrita.

3. Mao deve ser remetida A assembleia municipal a documentacao mencionada no

nUmero anterior, se ilk tiver havido, entretanto, qualquer evolucao dos assuntos a que a

mesma se refere.

Seccao III

Or ganizacao dos Tr abalhos na Assembleia

Ar tigo 18.°

(Periodos das sessiles)

1. Em cada sessao ordinaria ha um periodo de "Antes da Ordem do Dia", urn period() de

"Ordem do Dia" e um periodo de "Intervencao do PUblico".

2. Nas sessOes extraordinarias, apenas terao lugar os periodos de "Ordem do Dia" e de

"Intervencao do PUblico".

Artigo 19.°

(Periodo de antes da ordem do dia)

1. 0 periodo de "Antes da Ordem do Dia" destina-se ao tratamento de assuntos gerais

de interesse para o municipio.

2. Este periodo inicia-se corn a realizacao pela mesa dos seguintes procedimentos:

a) Apreciacao e votacao das atas;

b) Leitura resumida do expediente e prestacao de informacoes ou esclarecimentos

que A mesa cumpra produzir;

c) Resposta As questoes anteriormente colocadas pelo pUblico que nao tenham sido

esclarecidas no momento pr6prio.

3. 0 periodo de "Antes da Ordem do Dia" tera a duracao maxima de sessenta minutos.



Ar tigo 20.°

(Period° da ordem do dia)

1. 0 Periodo da "Ordem do Dia" inclui urn periodo de apreciacdo e votacao das

propostas constantes da ordem do dia.

2. No inicio do periodo da "Ordem do Dia", o presidente dard conhecimento dos

assuntos nela incluidos.

3. A discussao e votacao de propostas rid() constantes da ordem do dia das sessoes

ordinarias, depende de deliberacao tomada pelo menos por dois tercos do numero legal

dos seus membros, que reconheca a urgencia de deliberacao sobre o assunto

Ar tigo 21.°

(Periodo de intervenciio do pablico)

1. Periodo de "Intervencao do Publico" tern a duracao maxima de 30 minutos.

2. Os cidaddos interessados em intervir para solicitar esclarecimentos terao de fazer,

antecipadamente, a sua inscricao, referindo nome, morada e assunto a tratar.

3. 0 periodo de intervencao aberto ao public°, referido no n.° 1 deste artigo, sera

distribuido pelos inscritos, nao podendo, porem, exceder 5 minutos por cidaddo.

Seccao IV

Da Par ticipacao de Outr os Elementos

Ar tigo 22.°

(Participaciio dos membros da ciimara municipal)

1. A camara municipal faz-se representar nas sessOes da assembleia, obrigatoriamente

pelo presidente da camara, que pode intervir nos debates, sem direito a voto.

2. Em caso de justo impedimento, o presidente da camara pode fazer-se substituir pelo

substituto legal.



3. Os vereadores devem assistir as sessoes da assembleia.

Artigo 23.°

(Participactio de eleitores)

1. Nas sessoes convocadas nos termos da alinea c) do n.° 1 do artigo 11.0 do presente

Regimento, tern o direito de participar, sem voto, dois dos representantes dos

requerentes.

2. Os representantes mencionados no rillmero anterior podem formular sugestoes ou

propostas, as quais so sao votadas pela assembleia se esta assim o deliberar.

Seccao V

Do Uso da Palavra

Ar tigo 24.°

(Regras do uso da palavra no period° de antes da ordem do dia)

1. Ao presidente cabera definir, equitativamente, o tempo de intervencao de cada orador

inscrito, em funcao do riUmero destes.

2. A cada interveniente cumpre gerir e controlar o tempo atribuido, sem prejuizo da

competencia e das flinches da mesa.

Artigo 25.°

(Regras do uso da palavra para discuss& da ordem do dia)

1. Para a discussao de cada ponto da "Ordem do Dia" ha urn periodo inicial de 15

minutos, nao podendo qualquer membro da assembleia exceder 3 minutos de

intervencao.

2. ApOs a utilizacao do periodo referido no nUmero 1, se a discussao nao tiver

terminado, havera urn segundo periodo de intervencoes, de 3 minutos, que sera

proporcionalmente distribuido. .
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3. A apresentacao verbal de cada proposta pelo membro da assembleia proponente ou

pelo executivo camarario, dever-se-d limitar a indicacao sucinta do seu objeto e fins que

se visa prosseguir, e nao exceder o total de 5 minutos.

4. 0 presidente da camara municipal dispoe de 45 minutos para apresentar a informacao

constante das alineas a), b) e c) do n.° 2 do artigo 3.0 deste regimento.

Ar tigo 26.°

(Regras do uso da palavra pelos membros da camara municipal)

1. A palavra é concedida ao presidente da camara ou ao seu substituto legal, no periodo

"De Antes da Ordem do Dia", para prestar os esclarecimentos que lhe forem solicitados.

2. No periodo da "Ordem do Dia", a palavra é concedida ao presidente da camara ou ao

seu substituto legal para:

a) Prestar a informacao relativa ao consignado nas alineas a), b) e c) do n." 2 do

artigo 3.° deste regimento;

b) Apresentar os documentos submetidos pela camara municipal, nos termos legais,

a apreciacao da assembleia;

c) Intervir nas discussoes, sem direito a voto.

3. No periodo de "Intervencao Aberto ao Publico", a palavra é concedida ao presidente

da camara ou ao seu substituto legal para prestar os esclarecimentos solicitados.

4. E concedida a palavra aos vereadores para intervir, sem direito a voto nas discussoes,

a solicitacao do plenario da assembleia ou corn a anuencia do presidente da camara ou

do seu substituto legal.

5. A palavra é ainda concedida aos vereadores, para o exercicio do direito de defesa da

honra.

Ar tigo 27.°

(Regras do uso da palavra no periodo de intervencilo aberto ao ptiblico)
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1. A palavra é concedida ao public° para intervir nos termos do artigo 21.0 deste

regimento.

2. Durante o period° de intervencao aberto ao pUblico, qualquer cidadao pode solicitar

os esclarecimentos que entender sobre assuntos relacionados corn o municipio, devendo

para o efeito proceder a sua inscricao na mesa.

3. A palavra sera dada por ordem das inscricejes e cada intervencao devera ter a duracao

maxima de 5 minutos.

4. A mesa ou qualquer membro da assembleia ou da camara prestarao os

esclarecimentos solicitados, ou, se tal nao for possivel, sera o cidadao esclarecido,

posteriormente, por escrito.

Artigo 28.°

(Uso da palavra pelos membros da assembleia)

A palavra é concedida aos membros da assembleia para:

a) Tratar de assuntos de interesse municipal;

b) Participar nos debates;

c) Emitir votos e fazer declaracOes de voto;

d) Invocar o regimento ou interpelar a mesa;

e) Apresentar recomendacoes, propostas e mocoes sobre assuntos de interesse para

o municipio;

0 Formular ou responder a pedidos de esclarecimento;

g) Fazer requerimentos;

h) Reagir contra ofensas a honra ou a consideracao,

i) Interpor recursos.

Artigo 29.°

(Declarac5es de voto)

I. Cada membro da assembleia tern direito a fazer, no final de cada votacao, uma

declaracao de voto, esclarecendo o sentido da sua votacao.
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2. As declaracOes de voto podem ser escritas ou orais, nao podendo exceder, neste

ultimo caso 5 minutos.

3. As declaracoes de voto escritas sao entregues na mesa ate ao final da sessao.

Artigo 30.°

(Invocacdo do regimento ou interpelacdo da mesa)

1. 0 membro da assembleia que pedir a palavra para invocar o regimento indica a

norma infringida, corn as consideracoes indispensaveis para o efeito.

2. Os membros da assembleia podem interpelar a mesa quando tenham davidas sobre as

decisoes desta ou a orientacao dos trabalhos.

3. 0 uso da palavra para invocar o regimento ou interpelar a mesa nao pode exceder 5

minutos.

Artigo 31.°

(Pedidos de esclarecimento)

0 uso da palavra para esclarecimentos limita-se a formulacao concisa da pergunta sobre

a materia em duvida, dispondo o respondente de 10 minutos para intervir.

Artigo 32.°

(Requerimentos)

1. Os requerimentos podem ser apresentados por escrito ou oralmente, podendo, no

entanto, o presidente da assembleia, sempre que o entender conveniente, determinar que

urn requerimento formulado oralmente seja apresentado por escrito.

2. Os requerimentos orais, assim como a leitura dos requerimentos escritos, nao podem

exceder 10 minutos.

Artigo 33.0

(Ofensas a honra ou a consideracdo)
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1. Sempre que urn membro da assembleia considere que foram proferidas expressOes

ofensivas da sua honra ou consideracao, pode, para se defender, usar da palavra por

tempo nao superior a 10 minutos.

2. 0 autor das expressoes consideradas ofensivas pode dar explicacoes por tempo nao

superior a 10 minutos.

Artigo 34.0

(Interposiciio de recursos)

1. Qualquer membro da assembleia pode recorrer de 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 10 minutos.

Seccao VI

Das Deliberacoes e Votacoes

Artigo 35.0

(Maioria)

As deliberacoes sao tomadas a pluralidade de votos, estando presente a maioria do

nlimero legal dos membros da assembleia, tendo o presidente voto de qualidade em caso

de empate, nao contando as abstencoes para o apuramento da maioria.

Ar tigo 36.°

(Voto)

1. Cada membro da assembleia tern um voto.

2. Nenhum membro da assembleia presente pode deixar de votar, sem prejuizo do

direito de abstencao.
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Artigo 37.0

(Form as de votactio)

1. As votacoes realizam-se por uma das seguintes formas:

a) Por escrutinio secreto, sempre que se realizem eleicoes e quando envolvam a

apreciacao de comportamentos ou de qualidades de qualquer pessoa, ou ainda, em caso

de diivida, se a assembleia assim o deliberar;

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

aceite expressamente pela assembleia;

c) Por levantados e sentados ou de braco no ar, que constitui a forma usual de

votar.

2. 0 presidente vota em ultimo lugar.

Artigo 38.°

(Empate na votaccio)

1. Havendo empate em votacao por escrutinio secreto, procede-se imediatamente a nova

votacao e, se o empate se mantiver, adia-se a deliberacao para a sessao seguinte,

procedendo-se a votacao nominal se na primeira votacao desta sessao se repetir o

empate.

2. Quando necessaria, a fundamentacao das deliberacoes tomadas por escrutinio secreto

é feita pelo presidente apos a votacao, tendo em conta a discussao que a tiver precedido.

Seccao VII

Das Faltas

Artigo 39.0

(Verificaceio de faltas e process° justificativo)

1. Constitui falta a nao comparencia a qualquer sessao ou reunido.



2. Sera considerado faltoso o membro da assembleia que so compareca passados mais

de trinta minutos sobre o inicio dos trabalhos ou, do mesmo modo, se ausente

definitivamente antes do termo da sessao ou reunido.

3. As faltas podem ser justificadas ou injustificadas.

4. 0 pedido de justificacao de faltas pelo interessado é feito por escrito e dirigido a

mesa, no prazo de cinco dias a contar da data da sessao ou reunido em que a falta se

tenha verificado, e a decisdo é notificada ao interessado, pessoalmente ou por via postal.

5. Da decisdo de recusa da justificacao da falta cabe recurs() para o plenario.

Seccao VIII

Publicidade dos Tr abalhos e dos Atos da Assembleia

Ar tigo 40.°

(Carater public° das sessoes)

1. As sessoes da assembleia municipal sao pablicas, devendo ser dada publicidade, corn

mencao dos dias, horas e locais da sua realizacao, de forma a garantir o conhecimento

dos interessados corn uma antecedencia de, pelo menos, dois dias ateis sobre a data das

mesmas.

2. A nenhum cidaddo é permitido, sob qualquer pretexto, intrometer-se nas discussoes e

aplaudir ou reprovar as opiniOes emitidas, as votacOes feitas e as deliberacoes tomadas,

conforrne dispOe o n.° 4 do artigo 49.° do Anexo I da Lei n.° 75/2013, de 12 de setembro

e demais legislacao aplicavel.

Artigo 41.°

(Atas)

1. De cada sessao é lavrada ata, que contem urn resumo do que de essencial nela se tiver

passado, indicando, designadamente, a data e o local da sessao, os membros presentes e

ausentes, os assuntos apreciados, as decisoes e deliberacoes tomadas e a forma e o

resultado das respetivas votacoes e, bem assim, o facto de a ata ter sido lida e aprovada.

22

4



2. Das atas deverao tambem constar uma referencia sumaria as eventuais intervencoes

do publico na solicitacao de esclarecimentos e as respostas dadas.

3. As atas sao lavradas, sempre que possivel, por urn trabalhador da autarquia designado

para o efeito (ou pelos secretarios da mesa) e postas a aprovacao de todos os membros

no final da respetiva sessao ou no inicio da seguinte, sendo assinadas, apos aprovacao,

pelo presidente e por quern as lavrou.

4. As atas ou o texto das deliberacoes mais importantes podem ser aprovadas ern

minuta, no final das sessoes, desde que tal seja deliberado pela maioria dos membros

presentes, sendo assinadas, ap6s aprovacao, pelo presidente e por quem as lavrou.

Artigo 42.°

(Registo na ata do voto de vencido)

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

razoes que o justifiquem.

2. Quando se trate de pareceres a emitir para outras entidades, as deliberacOes sao

sempre acompanhadas das declaracoes de voto apresentadas.

3. 0 registo na ata do voto de vencido isenta o emissor deste da responsabilidade que

eventualmente resulte da deliberacao tomada.

Artigo 43.0

(Publicidade das deliberacoes)

As deliberacOes da assembleia municipal destinadas a ter eficacia externa sao

obrigatoriamente publicadas nos termos do estabelecido no artigo 56.° do Anexo I

da Lei n.° 75/2013, de 12 de setembro.



Capitulo IV

Das Comissoes ou Grupos de Trabalho

Artigo 44.0

(Constituicdo)

1. A assembleia municipal pode constituir delegacoes, comissoes ou grupos de trabalho

para qualquer fim determinado.

2. A iniciativa da sua constituicdo pode ser exercida pelo presidente, pela mesa, por

grupos municipais ou por qualquer membro da assembleia.

Artigo 45.0

(Competencias)

Compete as delegacoes, comissoes ou grupos de trabalho o estudo dos problemas

relacionados coin as atribuicoes do municipio, sem interferir, no entanto, no

funcionamento e na atividade normal da camara municipal.

Artigo 46.°

(Composiceio)

0 nUmero de membros de cada delegacao, comissao ou grupo de trabalho e a sua

distribuicao pelos diversos grupos municipais, quando existirem, sao fixados pela

assembleia.

Artigo 47.0

(Funcionamento)

1. Compete ao presidente da assembleia convocar a primeira sessao.

2. As regras internas de funcionamento sao da responsabilidade da delegacao, comissao

ou grupo de trabalho. .
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Capitulo V

Dos Grupos Municipais

Artigo 48.°

(Constituiciio)

1. Os membros diretamente eleitos, bem como os presidentes de junta de freguesia

eleitos por cada partido politico ou coligacao de partidos ou grupos de cidadaos

eleitores, podem associar-se para efeitos de constituicao de grupos municipais.

2. A constituicao dos grupos municipais efetua-se mediante comunicacao escrita

dirigida ao presidente da assembleia municipal.

3. Da comunicacao referida no namero anterior deve constar obrigatoriamente a

assinatura de todos os membros que constituem o grupo municipal, a sua designacao

bem como a respetiva direc5o.

4. Os membros que nab integrem qualquer grupo municipal ou que dele se desvinculem

comunicam o facto ao presidente da assembleia e exercem o seu mandato como

independentes.

Artigo 49.0

(Organizactio)

1. Cada grupo municipal estabelece livremente a sua organizacao.

2. Qualquer alteracao na composicao ou direcao do grupo municipal deve ser

comunicada ao presidente da assembleia municipal.

Capitulo VI

Da Conferencia de Representantes de Grupos Municipais.

Artigo 50.°

(Constituicao)



1. A Conferencia de Representantes dos Grupos Municipais é uma instancia consultiva

do presidente da assembleia municipal, que a ela preside, e é constituida pelos

representantes de todos os grupos municipais.

2. 0 presidente da camara municipal pode participar na conferencia e intervir nos

assuntos que nao se relacionem exclusivamente corn competencias da assembleia.

Artigo 51.°

(Funcionamento)

1. A Conferencia reime sempre que convocada pelo presidente da assembleia municipal,

por sua iniciativa ou a pedido de qualquer grupo municipal.

2. Compete a Conferencia pronunciar-se sobre assuntos que tenham a ver corn o regular

funcionamento da assembleia.

3. As recomendacoes da Conferencia, na falta de consenso, sao tomadas por maioria,

estando representada a maioria absoluta dos membros da assembleia em efetividade de

funcoes.

Capitulo VII

Dos Direitos e Deveres dos Membros da Assembleia

Seccao I

Do Mandato

Ar tigo 52.°

(Duraccio e continuidade do mandato)

0 mandato dos membros da assembleia municipal inicia-se corn o ato de instalacao e de

verificacao de poderes e cessa corn a instalacao da nova assembleia, sem prejuizo dos

casos de cessacao de mandato. 4



Artigo 53.0

(Suspenstio do mandato)

L Os membros da assembleia municipal podem solicitar a suspensao do respetivo

mandato.

2. 0 pedido de suspensao, devidamente fundamentado, deve indicar o periodo de tempo

abrangido e é enviado ao presidente da assembleia e apreciado pelo plenario da

assembleia na sessao imediata a sua apresentacao.

3. Sao motivos de suspensao designadamente:

a) Doenca comprovada;

b) Exercicio dos direitos de paternidade e maternidade;

c) Afastamento temporario da area da autarquia por periodo superior a 30 dias.

4. A suspensao que, por uma so vez ou cumulativamente, ultrapasse 365 dias no decurso

do mandato constitui, de pleno direito, renuncia ao mesmo, salvo se no primeiro dia util

seguinte ao termo daquele prazo o interessado manifestar, por escrito, a vontade de

retomar funcoes.

5. A pedido do interessado, devidamente fundamentado, o plenario da assembleia pode

autorizar a alteracao 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 da assembleia sao substituidos nos termos

do artigo 58.°, devendo os substitutos ser convocados nos termos do artigo 56.°, deste

regimento.

Artigo 54.°

(Ausencia inferior a 30 dias)

1. Os membros da assembleia municipal podem fazer-se substituir nos casos de

ausencias por periodos ate 30 dias.
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2. A substituicao opera -se mediante simples comunicacao por escrito dirigida ao

presidente da assembleia, na qual sao indicados os respetivos inicio e fim.

3. 0 membro ausente nos termos do presente artigo é substituido nos termos do artigo

58.° deste regimento.

Artigo 55.0

(Rentincia ao mandato)

I. Os membros da assembleia municipal gozam do direito de rentincia ao mandato, a

exercer mediante manifestacao de vontade apresentada quer antes quer depois da

instalacao da assembleia.

2. A pretensao é apresentada por escrito e dirigida a quem deve proceder a instalacao ou

ao presidente da assembleia, consoante o caso.

3. A falta de eleito local ao ato de instalacao da assembleia, ndo justificada por escrito

no prazo de 30 dias ou considerada injustificada, equivale a rentIncia, de pleno direito.

4. A apreciacao e a decisdo sobre a justificacao referida no numero anterior cabe a

assembleia e deve ter lugar na primeira sessao que se seguir a apresentacao tempestiva

da mesma.

Artigo 56.°

(Substitukdo do renunciante)

1. 0 membro substituto deve ser convocado por quern esta a proceder a instalacao ou

pelo presidente da assembleia, consoante o caso, e tern lugar no periodo que medeia

entre a comunicacao da renuncia e a primeira sessao ou reunido que a seguir se realizar,

salvo se a entrega do documento de renuncia coincidir corn o ato de instalacao ou sessao

da assembleia, situacao em que, alp& a verificacao da sua identidade e legitimidade, a

substituicao se opera de imediato, se o substituto a nao recusar por escrito, de acordo

corn o n.° 2 do artigo anterior.
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2. A falta de substituto, devidamente convocado, ao ato de assunedo de fiineoes, tido

justificada por escrito no prazo de 30 dias ou considerada injustificada, equivale a

renuncia, de pleno direito.

3. A apreciaedo e a decisdo sobre a justificaedo referida no numero anterior cabe a

assembleia e deve ter lugar na primeira sessdo que se seguir a apresentaedo tempestiva

da mesma.

Artigo 57.°

(Perda de mandato)

A perda de mandato aplica-se o consignado na Lei n.° 27/96, de 1 de agosto.

Artigo 58.°

(Preenchimento de vagas)

1. As vagas ocorridas na assembleia municipal sdo preenchidas pelo cidaddo

imediatamente a seguir na ordem da respetiva lista ou, tratando-se de congaed°, pelo

cidaddo imediatamente a seguir do partido pelo qual havia sido proposto o membro que

deu origem a vaga.

2. Quando, por aplicaedo da regra contida na parte final do namero anterior, se tome

impossivel o preenchimento da vaga por cidaddo proposto pelo mesmo partido, o

mandato é conferido ao cidaddo imediatamente a seguir na ordem de precedencia da

lista apresentada pela congaed°.

Seccao II

Dos Dever es dos Membr os da Assembleia

Artigo 59.0

(Deveres)

Constituem, designadamente, deveres dos membros da assembleia:

a) Comparecer as sessoes da assembleia e as reunioes das comissoes a que

perteneam;
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b) Participar nas votacoes;

c) Respeitar a dignidade da assembleia e dos seus membros;

d) Observar a ordem e a disciplina fixadas no regimento e acatar a autoridade do

presidente da mesa da assembleia;

e) Contribuir pela sua diligencia para o prestigio dos trabalhos da assembleia

municipal.

Artigo 60.°

(Impedimentos e suspeicees)

1. Nenhum membro da assembleia pode intervir em procedimento administrativo ou em

ato ou contrato de direito publico ou privado do respetivo Municipio, nos casos

previstos no artigo 44.° do Codigo do Procedimento Administrativo.

2. A arguicao e declaracao do impedimento seguem o regime previsto nos artigos 45.°,

46.° e 47.0 do Codigo do Procedimento Administrativo.

3. Os membros da assembleia devem pedir dispensa de intervir em procedimento

administrativo quando ocorra circunstancia pela qual possa razoavelmente suspeitar-se

da sua isencao ou da retidao da sua conduta, designadamente quando ocorram as

circunstancias previstas no artigo 48.' do Codigo do Procedimento Administrativo.

4. A formulacao do pedido de dispensa e a decisdo sobre a escusa ou suspeicao aplica-se

o regime constante dos artigos 49.0 e 50.° do Codigo do Procedimento Administrativo.

5. Nao podem estar presentes no momento da discussao nem da votacao os membros do

orgao que se encontrem ou se considerem impedidos.

Seccao III

Dos Dir eitos dos Membros da Assembleia

Ar tigo 61.°

(Direitos)

1. Os membros da assembleia municipal tern, designadamente, os seguintes direitos:
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a) Participar nos debates e nas votacOes;

b) Apresentar propostas, mocoes e requerimentos;

c) Apresentar recomendacoes, pareceres e pedidos de esclarecimento a Camara,

veiculados pela mesa da assembleia;

d) Apresentar reclamacoes, protestos, contraprotestos e declaracOes de voto;

e) Propor alteracoes ao regimento;

f) Receber atraves da mesa, todos os documentos respeitantes aos assuntos

agendados.

2. Aos membros da assembleia municipal sao atribuiveis os direitos a eles consignados

pela lei, designadamente pelo Estatuto dos Eleitos Locais, aprovado pela Lei n.° 29/87,

de 30 de junho.

Capitulo VIII

Do Apoio a Assembleia

Artigo 62.°

(Apoio a assembleia municipal)

1. Sob orientacAo do presidente, a assembleia municipal dispoe de um nucleo de apoio

proprio, composto por trabalhadores do municipio, nos termos definidos pela mesa.

2. A assembleia municipal dispoe igualmente de instalacoes e equipamentos necessarios

ao seu funcionamento e representacao, a disponibilizar pela camara municipal.

Capitulo IX

Disposicoes Finais

Artigo 63.°

(Interpretaccio e Integraciio de lacunas)

Compete a mesa, com recurso para a assembleia, interpretar o presente regimento e

• ._ __ _____ , _ _____ __ qintegrar as suas lacunas.
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Artigo 64.°

(Entrada em vigor)

0 presente regimento entra em vigor imediatamente a seguir A sua aprovacao.
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