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Artigo 1°
(Do executivo Municipal)

0 Executivo Municipal é constituido pelo conjunto de membros formado pelo
Presidente da Camara Municipal e pelos vereadores eleitos e empossados como tal.

Ar tigo 2°
(Das reunioes do Executivo Municipal)

1. 0 executivo reiine em reunioes ordinarias e/ou extraordinarias que se realizam
habitualmente no salao nobre dos Paws do Concelho.

2. Mediante deliberacao tomada para o efeito, as reunioes podem realizar-se noutros
locais da area do municipio.

3. As reunioes ordinarias terao periodicidade quinzenal, realizando-se, em regra, na
primeira e na terceira sexta-feira de cada mes, ou no dia átil imediatarnente anterior,
caso aquele dia coincida corn feriado.

Artigo 3°
(Da Convocacao e Direcao das Reunioes)

1. Compete ao Presidente ou a quern o substitua, a convocacao, abertura e
encerramento das reunioes, organizacao da Ordem de Trabalhos e a direcao dos
mesmos nas reunioes.

2. Compete igualmente ao Presidente ou a quem o substitua assegurar o cumprimento
das leis e a regularidade das sessoes que dirija.

3. As reunioes ordinarias da C'amara Municipal tern lugar em dia e hora certos, sendo a
sua marcacao feita na primeira reuniao do executivo.

4. A deliberacao, feita nos termos do numero anterior, é objeto de publicitacao por
edital e deve constar em permanencia no sitio da Internet do municipio,
considerando-se convocados todos os membros da Camara Municipal.

5. As alteracoes ao dia e hora previamente fixados para as reunioes devem ser
devidamente justificadas e comunicadas aos vereadores corn, pelo menos, tres dias
de antecedencia da data da reuniao.

6. 0 Presidente do executivo, ou quem legalmente o substitua na direccao das
reunioes, pode encerrar ou suspender antecipadamente as reunioes quando
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circunstancias excepcionais o justifiquem, mediante decisao fundamentada, que
deve ser  incluida na acta da reuniao.

7. Na falta ou impedimento do Presidente, dir igir a a r euniao o Vice-presidente ou, na
falta de ambos, o vereador indicado pelo Presidente como seu substituto.

8. Das decisoes sobre a direccao dos trabalhos cabe recurso para o plenar io, a apreciar
imediatarnente apos a sua interposicao.

Artigo 4°
(Da Convocacao das Reunities Extraordinarias)

1. Dizem-se extraordinar ias as reunioes do Executivo convocadas for a  da
periodicidade refer ida no n° 3 do ar tigo 2°.

2. As reunioes extraordinar ias sao convocadas pelo Presidente ou por  quem legalmente
o substitua, por  sua iniciativa ou por  solicitacao de urn terco dos vereadores,
mediante requer imento escr ito em que sejarn indicados os assuntos que se pretende
ver apreciados.

3. 0 Presidente convocara a reuniao para urn dos oito dias subsequentes a recepcao do
requerimento referido no n° 2 deste artigo.

4. A convocacao das reunioes extraordinar ias é feita corn dois dias de antecedencia
sobre a data da r euniao, por  meio de Protocolo ou Edital, sendo este colocado na
pagina da Internet da Camara Municipal.

5. Caso a convocator ia seja feita por  Edital, nos termos do !lamer() anter ior , do mesmo
sera tambem dado conhecimento aos vereadores por oficio ou e-mail.

6. Da convocator ia devem constar , de forma concreta e especifica, os assuntos a tratar
na reuniao.

7. Nao sao permitidas deliberacOes sobre assuntos nao constantes da convocator ia e da
ordem do dia.

Artigo 5°
(Da Ordem do Dia)

1 Cada r euniao tern, obr igator iamente, uma ordem de tr abalhos que detennina os
assuntos que devem ser  apreciados, discutidos e deliberados.

2 A ordem de trabalhos 6, normalmente, fixada pelo Presidente do Executivo, que nela
deve incluir  os assuntos que para esse fim lhe tenham sido indicados por  qualquer
vereador.



3 Os pedidos de inclusao de quaisquer  assuntos na ordem de trabalhos devem ser
apresentados por  escr ito corn antecedencia minima de:

a) cinco dias Ateis sobre a data da reuniao, no caso das reunioes ordinar ias
b) oito dias uteis sobre a data da reuniao, no caso de reunities extraordinarias

4 A ordem do dia de cada reuniao deve ser  entregue a todos os vereadores pelos meios
habituais corn a antecedencia de, pelo menos, dois dias iiteis sobre a data da reuniao.

5 Juntamente corn a ordem do dia deverao ser  remetidos os documentos que habilitem
os vereadores a participar  na discussao das materias dela constantes.

6 Os documentos r espeitantes aos assuntos que integrem a ordem de tr abalhos que,
por  razoes de natureza tecnica, de confidencialidade ou de grande volume, nao
sejam distr ibuidos nos termos do numero anter ior , devam estar  disponiveis para
consulta, a partir  das 14.00 horas do dia anterior a reuniao.

Artigo 6°
(Quorum)

1. As reunioes so podem realizar-se corn a presenca da maioria do numero legal dos
membros do executivo.

2. Se tr inta minutos apos a hora prevista para inicio da r euniao nao estiver  presente a
maioria referida no numero anterior considera-se que nao ha quorum.

3. A falta de quorum determina o imediato registo das presencas, a marcacao de faltas
e a elaboracao de ata onde fiquem a constar  as presencas e as faltas.

4. Quando o executivo nao possa reunir  por  falta de quorum, o Presidente ou quem
legalmente o substitua designard outro dia para nova reuniao, que tera a natureza da
anter ior  e sera convocada corn, pelo menos, dois dias de antecedencia, por  meio de
edital e carta registada corn aviso de recepcao, ou atraves de Protocolo.

Artigo 7°
(Per iodo das Reunioes)

1 Em cada reuniao ordinaria havera os seguintes periodos:

a) "Antes da Ordem do Dia" ;
b) "Ordem do Dia" ;
c) " Intervencao do Publico" , quando se tratar  de reunia'o publica.

2 Nas reuniaes extraordinar ias havera apenas lugar  ao per iodo designado " Ordem do
Dia."



Ar tigo 8°
(Do Periodo Antes da Ordem do Dia)

1 Periodo " Antes da Ordem do Dia"  tern a duracao maxima de 60 minutos, para
tratamento de assuntos gerais de interesse autarquico;

2 Aber ta a reuniao, o Presidente ou quem legalmente o substitua, dard conhecimento
do expediente, designadamente:

a) Da correspondencia de interesse para o municipio e para a Camara;

b) De qualquer  facto, ou situacao que interesse a Camara tomar conhecimento.

3 0 periodo restante é destinado:

a) A prestacao de informacoes e esclarecimentos pelo Presidente ou por  quern
ele indicar  e pelos Vereadores corn delegacao ou sub-delegacao de
competencias;

b) A discussao de quaisquer informacoes escritas previamente distr ibuidas;

c) Eventuais votacoes a que haja lugar.

4 A cada Vereador sera distr ibuido um period() de tempo nab inferior a cinco minutos
para, querendo, forrnular  pedidos de informacao e esclarecimentos, apresentar
requerimentos, propostas de votacoes, mocoes, recomendacoes e protestos, bem
como para debater as respostas fornecidas nos termos do niunero anterior.

5 Para efeito do disposto no ntimero anter ior  podera haver  cedencias de tempo entre
os Vereadores.

Ar tigo 9°
(Do Periodo da Ordem do Dia)

1 0 Per iodo da "Ordem do Dia"  inclui:

a) Um per iodo de apreciacao e votacao das propostas constantes da ordem de
trabalhos;

b) Urn periodo de apreciacao e votacao das propostas que forem apresentadas
nos termos dos nAmeros 2, 3 e 4 do presente artigo.

2 No inicio do per iodo da " Ordem do Dia" , o Presidente dard conhecimento dos
assuntos neles incluidos, bem como das propostas de deliberacoes que tenham sido
apresentadas por escrito.



3 Ate a votacao de cada proposta podem ser apresentadas, sob o mesmo assunto,
propostas escritas e devidamente fundamentadas de facto e de direito, que serao
simultaneamente discutidas e votadas.

4 Os subscritores de cada proposta dispoem de cinco minutos para as apresentar,
dispondo cada membro ate um maxim() de cinco minutos no total para a respectiva
analise, discussao, pedidos de esclarecimento e protesto.

5 Tempo disponivel para cada Vereador podera ser cedido a outro.

6 Havendo varias propostas de deliberacao urgente sobre o mesmo assunto, o
Presidente ou quern legalmente o substitua pode, por sua iniciativa ou por
solicitacao de qualquer Vereador, suspender a reuniao pelo periodo maxim° de
quinze minutos.

7 Reaberta a reuniao, proceder-se-d de imediato a votacao das propostas existentes.

Ar tigo 10°
(Do Per iodo de Inter vencao do Ptiblico)

1 0 periodo de "Intervencao do Pablico" tern a duracao maxima de sessenta minutos
e, nos termos do artigo 16°, destina-se as interpelacoes pelo public° nas reunities
publicas.

2 Os cidadaos interessados em intervir para solicitar esclarecimentos deverao fazer,
antecipadarnente, a sua inscricao, referindo nome, morada e assuntos a tratar.

3 0 periodo de intervencao aberto ao paha), referido no niimero urn deste artigo,
sera distribuido equitativamente pelos inscritos, nao podendo, porem, exceder 10
minutos por cidadao.

4 Nao é permitida a intromissao ou discussao corn qualquer cidadao, seja
interveniente ou nao na reuniAo.

5 Estao proibidas, designadamente, discussoes, manifestacoes de agrado ou desagrado
acerca das opinioes emitidas, das votacoes e das deliberacoes.

Ar tigo 11°
(Dos Per iodos de Infor macao e Esclar ecimento)

Os pedidos de informacao e esclarecimento dos membros do Executivo devem ser
formulados, sinteticamente, logo que finda a intervencao que os suscitou, e devem
restringir-se a materia em diwida, assim como as respetivas respostas.



Ar tigo 12°
(Do exer cicio de Dir eito de Defesa)

1 Sempre que urn membro do Executivo considere que foram proferidas expressOes
ofensivas da sua honra ou consideracao, por referencia a este aspecto pode usar da
palavra por tempo nao superior a tries minutos.

2 0 autor das expressoes consideradas ofensivas pode dar explicaceies por tempo nao
superior a tres minutos.

Ar tigo 13°
(Dos Pr otestos)

1 A cada membro do Executivo, sobre a mesma materia, so é permitido um protesto.

2 0 direito de protesto exerce-se pelo uso da palavra ou, atraves de requerimento
fundamentado, sendo que a duracao do uso da palavra nao deve ser superior a trinta
minutos.

3 Nao sao admitidos protestos a pedidos de esclarecimentos e as respectivas respostas
como nao sao admitidos contraprotestos.

Ar tigo 14°
(Das Votacoes)

1 As deliberacoes sao tomadas por votacao, nao contando as abstencoes para o
apuramento da maioria e votando o Presidente em Ultimo lugar.

2 A votacao é nominal, salvo quando o executivo o deliberar e sempre que estejam em
causa juizos de valor sobre comportarnentos ou qualidades de qualquer pessoa,
casos em que as deliberacoes sao tomadas por escrutinio secreto.

3 Em caso de empate na votacao, o Presidente tern voto de qualidade, excepto se a
votacao se tiver efectuado por escrutinio secreto.

4 Havendo empate na votacao por escrutinio secreto, procede-se imediatamente a
nova votacao e, caso o empate se mantenha, adia-se a deliberacao para a reuniao
seguinte.

5 Quando se mostrar necessario, a fundamentacao das deliberacoes tomadas por
escrutinio secreto é feita, de forma resumida, pelo Presidente apos a votacao, tendo
em conta a discussao que a tiver precedido.

6 Nao podem estar presentes, no momento da discussao nem da votacao, os membros
do orgao que se encontrem ou se considerem impedidos.



Ar tigo 15°
(Das Declar acoes de Voto)

1 A qualquer membro do Executivo assiste o direito de apresentar por escrito a sua
declaracao de voto e as razoes que o justifiquem.

2 As declaracoes de voto devem ser formuladas apos as votacoes e o anancio dos
resultados da votacao.

3 Os membros do executivo que ficarem vencidos na deliberacao tomada e fizerem
registo da respectiva declaracao de voto na ata ficam isentos da responsabilidade
que daquela possa, eventualmente, resultar.

4 Quando se trate de pareceres a dar a outras entidades, as deliberacoes serao sempre
acompanhadas das declaracoes de voto apresentadas.

Ar tigo 16°
(Das Reunities Pliblicas)

1 Dizem-se pablicas as reunioes do Executivo abertas a participacao dos cidadaos.

2 Salvo deliberacao em contrario, sao pablicas as primeiras reunioes de cada mes.

3 0 Executivo pode deliberar a realizacao de outras reunioes pablicas, caso em que a
decisao sera publicada em edital afixado nos lugares de estilo durante os cinco dias
anteriores a reuniao.

Ar tigo 17°
(Das Faltas)

1. As faltas numa dada reuniao deverao ser justificadas ate a hora em que a mesma
deva iniciar-se, podendo fazer-se por escrito (fax, carta) correio eletronico, ou
telefonicamente, neste caso diretamente para o Gabinete de Apoio ao Presidente.

2. No caso de falta por doenca devera a mesma ser comprovada por atestado medico,
entregue ate dois dias ateis apos a reuniao, independentemente de dever, tambem,
ser feita comunicacao nos termos do 'lamer° anterior.

3. Cada membro do executivo pode faltar por motivo de ferias a duas reunieies em cada
ono civil.

4. A apreciacao das justificacoes compete ao Executivo.



Ar tigo 18°
(Dos Impedimentos e Suspeicoes)

1. Nenhum membr o do Executivo pode inter vir  em pr ocedimento administr ativo ou
em acto ou contrato de direito publico ou pr ivado do respectivo municipio nos casos
previstos no ar tigo 69° do Codigo do Procedimento Administrativo.

2. A arguicao e declaracao de impedimento seguem o regime previsto nos ar tigos 700,
71° e 72° do Codigo do Procedimento Administrativo.

3. Os membros do Executivo devem, nos termos da lei, pedir  dispensa de intervir  em
pr ocedimento administr ativo quando ocor r a cir cunstancia pela qual possa
r azoavelmente suspeitar -se da isencao da sua conduta, designadamente quando
ocor r am as cir cunstancias pr evistas no ar tigo 73° do COdigo do Pr ocedimento
Administrativo.

4. A formulacao do pedido de dispensa e a decisao sobre a escusa ou suspensao aplica-
se o regime constante dos ar tigos 74° e 75° do Codigo do Procedimento
Administrativo.

Ar tigo 19°
(Das Actas)

1 De cada reuniao sera lavrada acta que registe o que de essencial se tiver  passado.

2 Sob pena de nulidade a acta deve conter :

a) a data e local da reuniao;
b) as presencas e as faltas ver ificadas;
c) os assuntos apreciados, as deliberacOes tomadas, a forma e o r esultado das

respectivas votacoes;
d) as declaracOes de voto;
e) o facto de a minuta da ata ter  sido lida ou previarnente distr ibuida para

aprovacao.

3 Quando os membros do Executivo que ficar em vencidos na deliberacao o
solicitar em, dever a ainda ser  r egistada na ata o sentido do r espectivo voto e as
razoes que o justifiquem.

4 As atas ou o texto das deliberacoes podem ser  aprovadas em minuta, desde que tal
seja deliberado pela maior ia dos membros presentes, sendo, nesse caso, assinadas
apOs aprovacao, pelo Presidente e por quem as lavrou.

5 As atas serao elaboradas sob a r esponsabilidade de funcionar io designado para o
efeito, que as assinard juntamente corn o Presidente e sera° submetidas a aprovacao
do orgao na reuniao seguinte.



6 As certidoes das atas devem ser passadas, independentemente de despacho, pelos
Servicos Administrativos e de Apoio Instrumental, Seccao de Administracao Geral,
dentro dos oito dias seguintes a entrada do respectivo requerimento, salvo se
disserem respeito a facto passado ha mais de cinco anos, caso em que o prazo sera
de quinze dias.

7 As certidOes podem ser substituidas por fotocopias autenticadas, nos termos da lei.

Ar tigo 20°
(Da Publicidade)

As deliberacoes da Camara Municipal destinadas a ter eficacia externa sao
obrigatoriamente publicadas, no Diario da Repiiblica quando a lei expressamente o
determine, sendo nos restantes casos publicadas no site da autarquia e em Edital afixado
nos lugares de estilo.

Ar tigo 21°
(Da Entr ada em vigor )

0 Regimento entrara em vigor imediatamente a seguir a sua aprovacao.
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