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ACTAS

Acta no-â
Aos dezasseisdias do mês de Dezembrode dois mil e nove pelas dezanovehorase trinta
minutos, realizou-sea primeira SessãoExtraordináriada Assembleiade Freguesia,na sua
sedesita no edificio da Juntade Freguesia,na Praçade SantaEulália em Aguadade Cima,
presididapelo SenhorPresidenteda AssembleiaAlexandreJoséGomesda Costa,estando
presentestodos os seus elementos,nomeadamente
a primeira secretâriaMaria Orlanda
Pinto Duarte Almeida, segundosecreüarioRamiro Manuel Gomes Abrantes e os vogais
Jorge Miguel de Oliveira Abrantes,Pedro Miguel da Costa Vieira. José António Gomes
Clemente,IreneJoséde Almeida Henriques,Maria da Graçade Oliveira Almeida Martins e
Ricardo José de Almeida Amaral. O órgão executivo fez-se representarpelos seus
elementos,presidenteHeitor PereiraAbrantesGarruço,secretárioFlávio de Jesuse Santos
e tesoureiraPaula Alexandra da Costa Figueira. A reunião teve a seguinteordem de
trabalhos:-------l(um) - Discussãoe votaçãoda Propostade Regimentoda Assembleiade Freguesia.-------Dando início à sessãotomou a palavrao SenhorPresidenteda Assembleia,informandoos
presentessobreo convite para estarpresenteno aniversárioda ACREF, no qual não pôde
estar presentepor motivos profissionais,tendo sido representadopela primeira secretária
Maria Orlanda;informou também sobreo conviterecebidoparuestarpresentena próxima
Ceia de Natal da LAAC
No seguimentode compromissoassumido,o SenhorPresidenteda Assembleiano período
antesda ordemdo dia, concedeua palavraao SenhorPresidenteda Junta,QUeapeloua uma
boa colaboraçãoentre a Assembleia e o Executivo, estando receptivo a sugestõese
propostas.Informa também que a Junta de Freguesiadependedas verbas da Câmara
Municipal, mas que vai tentar fazero melhortrabalhopossível,com as verbasdisponíveis.
Terminoudesejandoa todos os presentesum bornNatal e bom Ano Novo.
A D. Irene Henriquesinformou a Assembleiaque o valor das suassenhasvai ser doadoa
uma instituiçãosocialde Aguadade Cima. -------Não havendomais interessadosno uso da palavra,o Presidenteda Assembleiapassoupara
o ponto único da ordem de trabalhos,fazendouma explanaçãoda propostado Regimento
da Assembleia de Freguesiareferindo-sede modo particular, aos artigos que sofreram
alterações.Aberta a discussão,foi dadaa palavraao Sr. JoséAntónio Clementeque disse
que o novo Regimento melhorou e que há algumasvírgulas e pontos em falta e pediu
pelo
esclarecimentos
sobreos artigos l4o, 15o,20o,22" e 25o.Prestadosos esclarecimentos
Presidenteda Assembleia,o Sr. José António Clemente,propôs a alteraçãodo artigo 4o,
acrescentando
" mas sempreem edifïciospúblicos"e ao artigo 22" no I alíneac), propondo
a diminuição do número de cidadãoseleitoresnecessáriospara convocaruma sessãoda
Assembleia Extraordinaria, para 1/6 dos eleitoresregistadosna data do requerimentoe
defendeuque o publico devia poder expor os seusassuntosno início da Assembleia.Sobre
esteultimo ponto o Presidenteda Assembleiadisseque é práticao público intervir no fim
das Ordens de Trabalhos e pretendiamanter este alinhamento,podendohaver situações
extraordinárias,mas sempreanalisadaspor ele e não podendodemorarmais de dez minutos
e propôsaindaa alteraçãodo artigo 26ocom a criaçãoda alínea1.5,com a seguinte
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para tratamento de assuntosde interesselocal, a concederno período antes
redacção:
excederdez
da ordem de trabalhos,não devendo o tempo de intervençãodo público
minutos.'o
colocouo
O Senhorpresidenteda Assembleia,apósas alteraçõesefectuadaspor consenso,
documentoà votaçãotendo o mesmosido aprovadopor unanimidade.
redacção:O Regimentopelo qual se há-deregera Assembleiade Freguesia,tem a seguinte

REGIMENTO DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA
CAPITULO I
Artigo I'
e
Naturea.a âmbito do mandato
os habitantesda âtea da
l. Os membrosda Assembleiade Freguesiarepresentam
respectivaFreguesia.
2. A Assembleia de Freguesiatem competênciaregulamentarprópria nos limites da
ou
Constituição,das leis e dos regulamentosemanadosdas autarquiasde grau superior
das autarquiascom Podertutelar.
Artigo 2'
Duração
l . O mandatodos membrosda Assembleiainicia-secom a sessãodestinadaespecialmente
sem
à verifïcaçãode poderese cessasom igual sessãoposteriorà eleiçãosubsequente,
prejuízo de cessãopor outrascausasprevistasna lei.

Artigo 3'
Sede
sito na
l . A Assembleiade freguesiatem a suasedeno edificioda Juntade Freguesia
Praçade SantaEulália.

Artigo 4"
Lugar dassessões
l. As sessõesserãona sede da Assembleiaou noutro lugar para o efeito, julgado mais
conveniente,sempreem edifïcio público.

Artigo 5'
VeriÍicaçãodePoderes
l . Os poderesdos membrosda Assembleiade Freguesiasãoverificadospelo Presidenteda

Assembleia cessanteou, na sua falta, pelo cidadão melhor posicionado na lista
vencedora.
2. A verificação dos poderes consistena verificação da identidadee legitimidadedos
eleitos.
Artigo 6 "
Renúncia do mandato
1 . Os membros da Assembleia de Freguesiapodem renunciar ao mandato mediante
declaraçãoescritae dirigida ao Presidenteda Assembleia,o qual deverátornarpública a
ocorrência por editais nos locais e providenciará pela imediata substituição do
renunciante.
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Artigo 7
Perda do mandato
l . Perdemo mandatoos membrosque:
torne inelegíveis ou
a) Após a eleição, sejam colocados em situação que os
reveladoresde uma
relativamente aos quais se tomem conhecidoselementos
mas não detectada
situação de inelegibilidadejá existente,e ainda subsistente,
previamenteà eleição;
6 reuniõesseguidasou a 6
b) sem motivo justificativo não comparecera 3 sessõesou
sessõesou 12 reuniõesinterpoladas'
daquele pelo qual foram
c) Após a eleição se inscrevam em partido diverso
a sufrágioeleitoral'
apresentados
contracto de direito público
d) Intervenham em procedimentoadministrativo,acto ou
legal;
ou privado,relativamenteao qual severifique impedimento
sejam fundamentoda
que
actos
de
e) pratiquem ou sejam ."rporrrâ''eis pela pratica
dissoluçãodo órgão.
tribunal administrativode círculo,
2. A decisãode Perdado mandatoé da competênciado
podendoqualquermembrodo órgãointerpora resPectivaacção.
Artigo I'
Suspensão do mandato
1. DeterminÍIma suspensãodo mandato:
por motivo relevante,
a) Deferimento do requerimentode substituiçãotemporária
plenário,na reunião
pelo
dirigido ao presidenteda Mesa da Assernbleiae apreciado
imediataà suaaPresentação'
a suspensãode
procedimento
ciiminal nos mesmostermosem que a lei determina
b)
passadaem
pronuncia
de
funçõesdos funcionáriospúblicospor motivo de ãespacho
julgamento.
no decursodo mandato,salvo
z. A suspensãodo mandatonão poderáultrapassar365 dias
seguinteao termo daquele
o casoprevisto na alíneab) do n.o L ,. no primeiro dia útil
funções'
pÍazoo int"rrrsado, manifestarpor escrito,a vontadede retomar
3. For motivo relevanteentende-se'em especial:
a) Doençacomprovada;
b) Actividade profissionalinadiável;
c) Exerçício dòs direitos de paternidadee maternidade;
a 30 dias'
d) Afastamentotemporário áa âreadaautarquiapor período superior
do período
pelo
decurso
4. No caso da alínea a) do n.o I a suspensãodo mandatocessa
devidamente
respectivo ou pelo regresso anteóipadodo membro da Assembleia
comunicadopelo próprio ao Presidenteda Mesa'
nos termos
5. Durante o sãu impeàimento, o membro da Assembleiaserá substituído
estipuladosna lei.
cessam
6. Logo que o membro da Assembleia retome o exercício do seu mandato,
automaticamentenessadatatodos os poderesde quemo tenhasubstituído'

Artigo 9o
substituição por período inferior a 30 dias
nos casos de ausênciaspor
l. os membros da Assembbiu pôarrri fur.r-r. substituir
períodosaté 30 dias.
2. A substituiçãoé efectuadanos termosprevistosno regimento'

Artigo 10"
devagas
Preenchimento

a membros eleitos
l. As vagas ocorridas na Assembleia de Freguesiai respeitantes
a seguir na ordem da
directamente são preenchidaspelo cidadão imediatamente
a seguirdo
respectivalista, ou, tratando-seãe colig açáo,pelo cidadãoimediatamente
vaga'
partido pelo qual havia sido propostoo membroquedeu origem à
anterior' se torne
z. euando, por aplicaçãoOa iegia contida na parte final do número
partido, o
impossível o p...nrhimento du uugu por ridadão proposto pelo mesmo
precedência
mandato seráconferido ao candidatoimediatamentea seguirna ordem de
pela coligação.
da lista apresentada
Artigo 1l."
Membros da Junta nas sessões
l. A Junta de Freguesia deve obrigatoriamentefazer-se representarnas sessõesda
Assembleiade Freguesia,pelo Presidente,que pode intervir nos debatessem direito a
voto.
far-se-ásubstituirlegalmente.
Z. Em casodejustificadoimpedimento,o Presidente,
da Assembleiade Freguesia,
às
sessões
assistir
devem
3. Os Vogais da Juntade Freguesia,
podendo intervir nos debates,sem direito a voto, se solicitadospelo plenárioou desde
que o Presidenteou seusubstituto,lhesdê a suaanuência.
4. Os Vogais da Junta de Freguesiapodem ainda intervir para o exercíciodo direito de
defesada honra.
Artigo 12"
Deveres dos membros da Assembleia
l. Constituemdeveresdos membrosda Assembleia:
a) Compareceràs sessõesda Assembleia;
b) Desempenharos cargos da Assembleiae as funções para que sejam eleitos ou
designados;
c) Participarnasvotações;
d) Respeitara dignidadeda Assembleiae dosseusmembros;
e) Observar a ordem e a disciplina fixadas no regimento e acatar a autoridadedo
presidenteda Mesa da Assembleia;
D Contribuir, pela sua diligência, paru a eficácia e prestígio dos trabalhos da
Assembleiade Freguesiae, em geral, para observânciada constituição,das leis e
regulamentos;
g) Manter um contacto estreito com as populações,organizaçõespopularesde base
territorial e colectividadesda áreade freguesia.
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Artigo 13"
da Assembleia
membros
Direitos dos
nos termos da lei e deste
l. Constituempoderesdos membrosda Assembleia,a exercer
regimento:
a) ParticiParnasdiscussões;
matériada competênciada
b) Apresentarmoções,requerimentose propostassobrea
Assembleia;
contraprotestos;
c) Invocar o regimentoe apresentarreclamações,protestose
na Assembleia;
d) Desempenhãrfunçõesespecíf,rcas
Presidente da Mesa, as
e) Solicitar à Junta de Ëreguesia,por intermédio do
que entendam necessários'
informações, esclarecirn.ná, e publicaçõesoficiais
mesmofora dassessõesda Assembleia;
do artigo 29";
0 Propor alteraçõesao regimento,nos termos
popularesde basetenitorial de
g) propor à Assembleia,J drl.gução das organizações
tarefasadministrativasqu. não .nvolva o exercícioe poderesde autoridade;

Artigo 14"
de Freguesia
da Assernbleia
Competências
1 - Competeà Assembleiade Freguesia:
a) Elegei, por voto secreto,os vogaisda Juntade Freguesia;
da mesa;
b) Eleger,por voto secreto,o presidentee os secretários
c) Elaborare aprovaro seuregimento;
seus
d) Deliberar sobre recursos interpostosde marcaçãode faltas injustificadas aos
membros;
da
e) Acompanhar e fiscali zar a actividadeda Junta, sem prejuízo do exercício normal
competênciadesta;
f) Deliberar sobre a constituição de delegações,comissõesou grupos de trabalho para
estudode problemasrelacionadoscom o bem-estarda populaçãoda freguesia,no âmbito
dasatribuiçõesdestae sem interferênciana actividadenormal da Junta;
g) Solicitar e receber informação, atravésda mesa, sobre assuntosde interessepara a
ãeguesiae sobrea execuçãode deliberaçõesanteriores,a pedido de qualquermembroem
qualquermomento;
n; ept*"iar a recusa,por acçãoou omissão,de quaisquerinformaçõese documentos,por
parte da Junta de Freguesiaou dos seusmembros,que obstemà realizaçãode acçõesde
e fi scalização;
acompanhamento
gerais de administraçãodo património da freguesiaou sob sua
noÍïnas
i) Estabeleceras
jurisdição;
jy nrfi|erar sobrea administraçãodas águaspúblicasque por lei estejamsobjurisdição da
freguesia;
l) Aceitar doações,legadose herançasa beneficiode inventário;
m) Discutir, a pedido de quaisquerdos titularesdo direito de oposição,o relatório a que se
refereo Estatutodo Direito de Oposição;
n) Conhecere tomar posição sobreos relatóriosdefinitivos,resultantesde acçõestutelares
ou de auditoriasexecutadassobrea actividadedosórgãose serviçosda freguesia;

do Presidenteda
o) Apreciar,em cadauma das sessõesordinárias,uma informaçãoescrita
própria
Juntaacercada actividadepor si ou pela Juntaexercida,no âmbito da competência
essaque deve ser
ou delegada,bem como da situaçãofinanceirada freguesia,informação
de cinco dias sobrea
enviadaao presidenteda mesa da Assembleia,com a antecedência
datade início da sessão;
pela
p) Votar moçõesde censuraà Juntade Freguesia,em avaliaçãoda acçãodesenvolvida
das respectivas
mesma ou por qualquer dos seus membros, no âmbito do exercício
competências;
quer da Junta,
q) Aprovar referendoslocais, sob propostaquer de membrosda Assembleia,
Lei;
eleitores,nostermosda
querda CâmaraMunicipal, querOõsCiOaOãos
com interessepara a freguesia,por sua
assuntos
r) pronunciar-see deliberar sobretodos os
iniciativaou por solicitaçãoda Junta;
s) Exerceros demaispoderesconferidospor Lei'
de Freguesia:
2 - Competeaindaà Assembleiade Freguesia,sobpropostada Junta
revisões;
a) Aprovar as opçõesdo plano, a propostade Orçamentoe as suas
patrimoniaise respectiva
obrigações
e
b) Apreciar o inventário de todos oi b"nr, direitos
contas;
de
avaliação,bem como apreciare votar os documentosde prestação
prazo e a procedera
c) Autorizar a Junta de Freguesiaa contrair empréstimosde curto
aberturasde crédito nos termosda Lei;
da Lei;
d) Aprovar astaxasda freguesiae fixar o respectivovalor nos termos
públicos de âmbito
e) Autorizar aJunta de Freguesiaa participãrem empresasde capitais
desenvolvimento
de
ou
municipal, para a prossecuçãode aótividadesde interessepúblico
local, cujo óbjectoìe contenhanasatribuiçõesda freguesia;
com outras,nostermosda Lei;
fl Autorizar aJuntade Freguesiaa associar-se
com entidades
g) Autorizar a Junta de Freguesiaa estabelecerformas de cooperação
p,iUti"urou privadas,no âmbito dassuasatribuições;
o exercício
h) Verifi caÍ aconformidadedos requisitosprevistosno no3do artigo 27lo sobre
Junta;
de funçõesa meio tempo ou a tempo inteiro do Presidenteda
de valor
i) Autorizar expressamentea uquiriçao, alienaçãoou o onerar de bens imóveis
gerais,
superiorao limite fixado para a Juntade Fregumiu,fixando as respectivascondições
a hastapública;
quepodem incluir, nomeadamente,
j) Aprovar posturase regulamentos;
ij nãtin"ar a aceitaçãoda práticade actosda competênciada CâmaraMunicipal, delegados
na Junta;
m) Aprovar, nos termos da Lei, os quadrosde pessoaldosdiferentesserviçosda Freguesia;
dos
n) Aprovar, nos termos da Lei, a ãriação á rrorg anizaçáode serviçosdependentes
"
órgãosda Freguesia;
o) Auto rizar a concessão de apoio financeiro, ou outro, às instituições legalmente
de
constituídaspelos funcionários áu freguesia,tendo por objecto o desenvolvimento
actividadesculturais,recreativase desportivas;
p) Estabelecer,após parecer da Comissãode Heráldicada Associaçãodos Arqueólogos
portugueses,a constituiçãodo brasão,do selo e da bandeirada Freguesiae procederà sua
publicaçãono Diário da República.

ACTAS
apreciação
na alínea e) do nor consistenuma
3 _ A acção de fisca rizaçáomencionada
actosda Juntade Freguesia'
casuística,posteriorà respectivaprática,dos
apresentadas
upronuausou rejeitadas,ãspropostas
4 _ Não podem ser alteradas,mas apenas
documentos
os
coÍno
a), i) e n) do no2,bem
pela Juntade Freguesiae referidasnas alíneas
rejeiçãoser
a
b) do mesmonúmero,devendo
submetidosa apreciação,referidosna arínea
acolher'no
de a Juntade Freguesiapoder vir a
prejuízo
,;;
fundamentada,
devidamente
feitaspela Assembleia'
todo ou em parte,sugestões
o ^,,onÁí\ríìÍnâ por malona
p) do n"r só é efrçazquando tomada
5 _ A deliberaçãoprevista na arïnea
nova
funções,não podendo ser apresentada
absoluta dos membros em efectividadede
a
quando
qu! a delibeiaçãotenha ocorrido,
propostasobre a mesma matéria no ano .*condiçõesde eficâcia'
mesmatenhasido recusadaou não tenhareunido

CAPITULO II
DAMESADE ASSEMBLEIA

l.
z.
3.
4.

5.

Artigo 15"
ComPosição da Mesa
presidente,um primeiro e um Segundo
A Mesa da Assembleiaé compostapelo
Secretários.
e
impedimentospelo Primeiro secretário
o presidenteserásubstituídonas suasfaltase
estePelo SegundoSecretário'
presidentechamarápara o coadjuvaro (s)
sempre que a Mesa não estejacompleta,o
membro(s)daAssembleiaqueacharporconveniente.
dos membrosda Mesa,a Assembleia
Na ausênciasimurtâneade ïodos ou da maioria
presentes,o número necessáriode
elege, por voto secreto,de entre os membros
elementosa integrar.
hto.
A mesaseráeleitapelo períododo mand

Artigo 16'
Mandatoe destituiçãoda Mesa

qualqueralturapor deliberação
1. os membrospodem ser destituídospela Assembleiaem
tomadapela maioria do númerolegal dos membrosda Assembleia'
Artigo 17"
Competência da Mesa
1. Competeà Mesa da Assembleiade Freguesia:
dos membros da
a) Relatar e dar parecer sobre a verificação de poderes
Assembleia;
b) procederà marcaçãode faltase apreciara justificaçãodasmesmas;
c) Decidir as questõóssobreinterpretaçãoe integraçãodo Regimento;
ao público'
d) Deliberar sobrea existênciade um períodode intervençãoaberto
2. Das deliberaçõesda Mesacaberecursoparaa Assembleia'
Artigo 18o
Competência do Presidente
quanto
ãostrabalhosda Assembleiade Freguesia:
l. Competeao Presidente,
a) Representara Assembleiae presidir à Mesa;

nos termos da Lei e do presente
b) convocar as sessõesordináriase extraordinárias
regimento;
ou requerimentos;verificada a sua
c) Admitir ou rejeitar as propostas,reclamações
do recursodos seusautorespara a
regularidaderegimental,semprejuízodo direito
Assembleia,no casode rejeição;
d) Dirigir os trabalhose mantera disciplinadassessões;
e enceffamentoe dirigir os
e) presidir às sessões,decrarara suaãbr.turu, suspensão
respectivostrabalhos;
f) concedera palavrae assegurara ordemdostrabalhos;
explicaçõese convites
g) Dar oportuno conhecimrntoà Assembleiadas informações,
que lhe forem dirigidos;
apresentados;
h) Pôr à discussãoe votaçãooaspropostase os requerimentos
pela Assembleia;
ii Assinaros documentosexpedidos.
e dasdeliberaçõesda Assembleia;
Regimento
do
j) Asseguraro cumprimento
por lei, pelo Regimentoou pela
k) Exerceros demaispoderesque l-hesejamatribuídos
Assembleiade Freguesia.
Artigo L9"
ComPetência dos Secretários
o Presidenteno exercício das suas funções,
l . compete aos secretários
"oà3uuu,
nomeadamente:
como' veriftcar em
a) Proceder à conferência das presençasnas sessões,assim
qualquermomentoo quórume registarasvotações;
b) Ordenara matéúaa submeterà votação;
usarda palavra,
c) Organizaras inscriçõesdos membrosda Assembleiaque pretendam
bem como do público presente,no períodoa ele destinado;
em nome
d) Assinar em caso de délegaçãodo Èresidente,a coÍïespondênciaexpedida
da Assembleia;
e) Servir de escrutinadores;
0 Elaboraras actas;

CAPITULO III
DO FUNCIONAMENTO DA ASSEMBLEIA

Artigo 20"
Convocação das sessões
1 . As sessõesserãoconvocadaspelo Presidenteda Assembleiapor meio de cartaregistada
dirigida a çadaum dos seusmembrose ao Presidenteda Junta.As sessõesordinárias
mínima de oito dias "de calendário"enquantoas
serãoconvocadascom a antecedência
A contagemdos dias é efectuada
extraordináriasserãocom cinco dias de antecedência.
a partir do dia do registo.
2 . O envio da documentaçãonão sendorealizadojuntamente com a convocatótía,deverá
ser efectuadode forma a garantir que os membrosda Assembleiaa recebemcoÍn a
antecedênciamínima de dois dias úteis.

ACTAS
da Assembleia,
3. Os elementosda Assembleiade Freguesiapodemrequererao Presidente
a convocatóriae recepçãodos documentos,tambémpor e-mail'
4. O envio dasconvo.uióriurserápromovidopelaJuntade Freguesia'
Artigo 21'
Publicidade
nos termosda lei e do presenteRegimento'I
públicas,
são
l. As sessõesda Assembleia
à afïxação,dentro do prazo do
Junta de Freguesiaefectuaráu, aitigenciasnecessárias
bem como nos locais
n.o 2 do número anterior, de editais no seu próprio edifício,
que dispõe'
habituais.Divulgarátambéma assembleianosmeiosinformativos
Ãrtigo 22'
SessõesExtraordinárias
da iniciativada Mesaou quandorequeridas:
serão
I As sessõesextraordinárias,
desta'
a) Pelo Presidenteda Juntade Freguesiaem execuçãoda deliberação
b) Por um terço dos seusmembros'
eleitoral da
no recenseamento
c) por pelo menos um sexto cidadãoseleitores,inscritos
Freguesia.
à iniciativada
subsequentes
z - o presidenteda Assembleiade Freguesia,nos cinco dias
no prazode l5 (quinze)dias'
Mesa ou à recepçãodosrequerimentos,procedeà convocaçáo

Artigo 23"
Quórum

não estejaPresentea
l. As sessõesdas Assembleiasde Freguesianãoterãolugar quando
maioriado númerolegaldos seusmembros'
reunião,com o
z. Não comparecendoo númerode membrosexigido,seráconvocadanova
desdeque
intervalo de, pelo menos,vinte e quatro horas,podendoo órgão deliberar'
a
três'
estejapresentêum terço dos seusmembros,em númeronão inferior
Artigo 24"
Direito a participação sem voto na Assembleia
semdireitoa voto:
l. Têm direito a participarna Assembleiade Freguesia,
a) Os membrosda Juntade Freguesia;
de organizaçõespopularesde base territorial, constituídasna
b) Dois representantes
paraeste
ineada Freguesia,nos termosda Constituiçãoe devidamentecredenciados
acto;
c) Dois representantesdos requerentesdas sessõesextraordinárias,convocadasnos
de l8 de Setembro;
termosáa alíneac) do n.o 1 do artigo 14oda Lei n.o 169199,
Artigo 25'
Funcionamento das sessões
l. Antes do início da ordem dos trabalhoshaveráum período, não superior a sessenta
minutos, destinadoa tratar pelosmembrosda Assembleiados seguintesassuntos:
e
a) Leitura resumidade expedientee dos pedidosde informaçãoe esclarecimentos
de
das
sessões
respectivas resposta,q.r" tenham sido formulados no intervalo
Assembleia;
saudação,protestoou pesar,9u€
b) Deliberaçãosobrevotos de louvor, congratulação,
incidam sobrematériada competênciada Assembleia;

da administraçãoda
c) Interpelações,mediante perguntas à Junta, sobre assuntos
Freguesia;
d) Apreciaçãode assuntosde interesselocal;
por qualquer
e) Votação de recomendaçõesou pareceresque sejam apresentados
de competênciada
membro ou solicitadospela Junta e que incidam sobrematéria
Assembleia;

constanteda

à matéria
2. O período da ordem de trabalho serádestinadoexclusivamente

convocatória.
de trabalhos,deverá
Depois de esgotadaa discussãoe votação da matéria da ordem
intervençãodo público e
haver um período não superior a uma hora, reservadoà
assuntosdo interesseda
destinado ao pedido e prestaçãode esclarecimentossobre
presidente
da Mesa, mediante
Freguesia, parao que será cóncedidaa palavra pelo
prévia inscriçãodos interessados.
não serão tomadas
4. Nos períodos de antes e de depois da ordem dos trabalhos
no presenteRegimento;
deliberações,exceptuandoas previitas expressamente
Assembleia,para
5 . As sessõessó podlm ser interrompidas,por decisãodo Presidenteda
os seguintesefeitos:
a) Intervalos;
da ordemna sala;
b) Restabelecimento
c) Faltade quórum;
Artigo 26"
Uso da palavra
condições:
nasseguintes
l.O uso da palavraseráconcedidopelo Presidente,
l.l Aos membrosda Assembleia:
a) para tratamentode assuntosde interesselocal, a concederno períodode
antesda ordem dos trabalhos,não devendoo tempo excederdez minutos
por cadamembroque paratal se inscrevae por uma só vez;
b) Èuru reclamações,recursose protestos,limitando-seas intervençõesà
indicação sucinta do seu objectivo e fundamentoe por tempo nunca
superiora cinco minutos;
c) Paraexercero direito da defesa;
d) Para intervir nos debates,não podendocada intervençãoexcederdez
minutos;
de propostas,limitando-seaquelasà indicaçãosucinta
e) Para apresentação
excedercinco minutos.
de seuobjectivo,não podendoa apresentação
1.2Aos membrosda Junta:
a) Para tratamentode assuntosde interesselocal, a concederno local, no
períodode antesda ordem dostrabalhos,não devendoo tempode
minutos, por cada membro que para tal se
b) intervenção exceder
,dez
lnscrevae por um a so vez;
;) Para intervir nos debates,não podendo cada intervençãoexceder dez
minutos:

J.
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do plano de actividadese orçamentoou do relatórioe
d) para apresentação
contasde gerência,intlrvençãoquenão poderáexcedertrinta minutos;
popularesde basetenitorial:
de organizações
1.3 Aos representanteì
período
para
tratamentoãe assuntoi de interesselocal, a concederno
a)
intervenção
de
tempo
antes da ordem de trabalhos, não devendo o
que para tal se inscrevae
excedercinco minutos, por cadarepresentante
Poruma só vez;
excedet dez
b) para intervir nos debates,não podendocada intervenção
minutos;
extraordinárias:
dassessões
dos requerentes
1.4 Aos representantes
do requerimento. da sessão
justificação
a) Para apresentuçao e
para a
extraordinária,intervençãoque não poderáexcedervinte minutos,
totalidadedos representantes;
excederdez
b) para intervir no, d"bates, não podendocada intervenção
minutos;
1.5Ao público:
no período
a) para tratarnentode assuntosde interesselocal, a conceder
do
intervenção
antes da ordem de trabalhos,não devendoo tempo de
Públicoexcederdezminutos'
funções
2. os membros da Mesa que usarem da palavra reassumirão as suas
imediatamentea seguirà suaintervenção.
e da
A palavra para esõlarecimentolimitar-se-á à formulaçãosintética da pergunta
J.
intervir'
de
respectivarespostasobrea matériaenunciadapelo oradorquetiver acabado
4. Os membrosda Assembleiaque queiram formular pedidosde esclarecimento,devem
e
inscrever-se logo que finde a intervenção que os suscitouosendo formulados
respondidospela ordem de inscriçãoe por uma só vez.
5 . poi cada prâiOo de esclarecimentoou respectivarespostanão poderá ser excedidoo
-t

tempo de três minutos.

6. O dìspostonos númerosanteriorespoderáser alteradoeventualmentepor consensoda

Assembleia ou concessãoda mesa, mas nunca em prejuízo dos direitos neles
consignados.
7. No uso da palavra,não serãopermitidasinterrupções,salvo com autorizaçãodo orador
e do Presidenteda Mesa. O Presidenteadvertiráo orador quando este se afaste do
assuntoem discussãoou as suaspalavrassejamofensivas,podendoo Presidenteretirarlhe a palavrasepersistirna suaatitude.
Ar-tigo 27o
Deliberações e votações
l . As deliberaçõesda Assembleiasãotomadasà pluralidadede votos, estandopresentesa
para
não contandoas abstenções
maioria do número legal dos membrosda assembleia,
o apuramentoda maioria.
2. As votações realizarse-ãopor escrutínio secretosempreque se realizem eleiçõesou
estejamem causapessoas.

ou a
A votação será nominal nos demais casos: salvo se o Presidenteda Mesa
de
através
Assembleiadecidirem que os interessesem causaserãomelhor defendidos
voto secreto.
4. Serãoadmitidasdeclaraçõesde voto orais por períodonão superiora três minutos, ou
escritas,estasa remeterdirectamenteà Mesa, que as mandaráinserir na acta.
de
5 . Só poderá haver uma declaraçãode voto oral por cada membro da Assembleia

J.

Freguesia.
poderão
6. Os membrosda Assembleia,incluindo o Presidentee os Secretariosda Mesa,
abster-senasvotações.
em
7 . O presidentetem voto de qualidade,valendo por dois o seuvoto em casode empate
votaçõespor escrutínionominal.
a
8 . Verihcado empatenuma votaçãopor escrutínio secretooproceder-se-áimediatamente
reunião
nova votação e, se o empate se mantiver, adiar-se-á a deliberação para a
a
seguinte.S, nu primeira vôtaçaodessareunião se mantiver o empate,proceder-se-á
votaçãonominal.
Artigo 28"
Actas
pelo
l . De tudo o que ocoffer nas reuniões será lavrada acta, a qual será elaborada
ser
devendo
funcionário da autarquiadesignado,ou, na sua falta, pelos Secretários,
subscritae assinadapor quema lavrou e pelo Presidente.
2. A acta das sessõesem que forem aprovadoso Plano de Actividades e Orçamentoe o
Relatório e Contas deve ser aprovada em minuta no final da própria sessão e
imediatamentesubscritapelos membrosda Mesa. Qualqueractapode ser aprovadaem
minuta desdeque tal sejadecididopela maioria dos membrospresentes.
3 . As certidõesdevem ser passadas,independentementedo despacho,pelos Secretáriose
dentrodos oito dias seguintesà entradado respectivorequerimento.
4. As certidões das actas podem ser substituídaspor fotocópias autenticadasquando o
interessadoassimo desejarou sempreque atravésdessemeio possamser alcançadosos
mesmosobjectivos.
5 . Todasas pessoasjurídicaspoderãorequerercertidõesou fotocópiasdasactas.

Artigo 29"
Formação das Comissões
podedelegaressatarefaem
específicas,
l . A Assembleia
de Freguesia,
ao criarcomissões
elementosestranhosà mesmana basedo artigo 248oda Constituiçãoda Republica
queseráeleitopor
por um membrodaAssembleia
massemprecoordenada
Portuguesa,
esta.
2. Perde a qualidadede membro da comissãoespecíficaaqueleque excedero numero
regimentadode faltasinjustificadasàs respectivasreuniões.
AÉigo 30o
Serviços de apoio
1 . A Assembleia de Freguesia,no exercício das respectivascompetências,é apoiada
administrativamente,
sempreque necessário,por funcionáriosdos serviçosda Junta de
Freguesia,se existirem,designadospelo respectivoórgãoexecutivo.
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CAPITULO IV
DISPOSIÇÕESFINAIS
Artigo 31"
Interpretações
Regimentoe
interpretaro presente
para
a Àssembleia,
recurso
1 . Competeà Mesa,com
integrarassuaslacunas.
Artigo 32'
Alterações
por iniciativadepelomenos
regimentopoderáseralteradopelaAssembleia,
1 . O presente
um terçodosseusmembros.
z. As alteraçõesdo Regimentodevemseraprovadaspor maioriaabsolutado númerolegal
dosmembrosdaAssembleia.

Aúigo 33"
Entradaemvigor

1. O Regimentoentrará em vigor no dia seguinteao da sua aprovaçãoem acta e será
publicadoem edital.
Será fornecido um exemplardo Regimentoa cada membro da Assembleiae da Junta de
Freguesia.-------O presidenteda Assembleiadeu por encerradaa Sessãoe nada mais havendoa tratar, foi
lavradaa presenteactaque vai ser assinadadepoisde lida e aprovada

