REGIMENTO
DA
DEFREGUESIA
ASSEMBLEIA

w

téì

ASSEMBLEIA DE FREGUESIADE AGUADA DE CIMA

REGIMENTODA ASSEMBLEIA

&

CAPITULOI
ARTIGO T.O
NatureT'ae âmbito do mandato
os habitantesda área da respectiva
1. os membros da Assembleia de Freguesiarepresentam
Freguesia.
regulamentar própria nos limites da
z. A Assembreia de Freguesia tem competência
dur autarquiasde grau superior ou
constituição, das leis e dos regulamentosemanadoJ
das aúarquias com Podertutelar'

Artigo 2o
Duração
à
destinadaespecialmente
1. o mandatodos membrosda Assembleiainicia-secom a sessão
sem
subsequente,
eleição
à
verificação de poderes e cessa com igual sessãoposterior
prejuízo de cessãopor outras causasprevistasna lei.

Artigo 3"
Sede
l.

sito na Praça
A Assembleiade freguesiatem a suasedeno edifïcio da Juntade Freguesia
de SantaEulália-

Artigo 4'
Lugar dassessões
julgado mais
1. As sessõesserão na sede da Assembleia ou noutro lugar para o efeito,
conveniente,sempreem edifício público'

Artigo 5o
Verificação de Poderes
da
Os poderesdos membrosda Assembleiade Freguesiasão verificadospelo Presidente
vencedora'
Assembleia cessanteou, na sua falta, pelo cidadãomelhor posicionadona lista
dos eleitos'
Z. A verificação dos poderesconsistenaverificação da identidadee legitimidade
l.

Artigo 6'
Renúncia do mandato
l.

Os membrosda Assembleiade Freguesiapodemrenunciarao mandatomediante
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declaração escrita e dirigida ao Presidenteda Assembleia, o qual deverá tornar pública a
ocorrênciapor editais nos locais e providenciarápela imediata substituiçãodo renunciante.

Artigo 7"
Perda do mandato
1. Perdemo mandato os membrosque:
a) Após a eleição, sejam colocados em situação que os torne inelegíveis ou
relativamente aos quais se tornem conhecidos elementos reveladores de uma situação
de inelegibilidade já existente,e ainda subsistente,mas não detectadapreviamenteà
eleição;
b) Sem motivo juStificativo não comparecera 3 sessõesou 6 reuniões seguidasou a 6
sessõesou l2 reuniões interpoladas.
c) Após a eleição se inscrevamem partido diverso daquelepelo qual foram apresentados
a sufrágio eleitoral.
d) Intervenham em procedimentoadministrativo,acto ou contractode direito público ou
privado, relativamenteao qual se verifique impedimento legal;
e) Pratiquem ou sejam responsáveispela prâtiea de actos que sejam fundamento da
dissoluçãodo órgão.
2. A decisão de perda do mandato é da competência do tribunal administrativo de círculo,
podendo qualquer membro do órgão interpor a respectivaacção.

Artigo 8'
Suspensãodo mandato
1. Determinam a suspensãodo mandato:
a) Deferimento do requerimento de substituição temporária por motivo relevante,
dirigido ao Presidenteda Mesa da Assembleia e apreciadopelo plenário, na reunião
imediata à sua apresentação.
b) Procedimento criminal nos mesmos termos em que a lei determina a suspensãode
funções dos funcionarios públicos por motivo de despachode pronuncia passadaem
julgamento.
2. A suspensãodo mandato não poderáultrapassar365 dias no decursodo mandato,salvo o
caso previsto na alínea b) do n.o I e se no primeiro dia útil seguinte ao termo daquele
prazo o interessado,manifestaÍ por escrito, a vontade de retomar funções.
J.
Por motivo relevante entende-se,em especial:
a) Doença comprovada;
b) Actividade profissional inadiável;
c) Exercício dos direitos de paternidadee maternidade;
d) Afastamento temporario daáreada autarquiapor período superiora 30 dias.
4. No caso da alínea a) do n.o 1 a suspensãodo mandato cessa pelo decurso do período
respectivo ou pelo regresso antecipado do membro da Assembleia devidamente
comunicado pelo próprio ao Presidenteda Mesa.
5. Durante o seu impedimento, o membro da Assembleia será substituído nos termos
estipuladosna lei.
6. Logo que o membro da Assembleia retome o exercício do seu mandato, cessam
automaticamentenessadata todos os poderesde quem o tenha substituído.
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Artigo 9"
Substituiçãopor períodoinferior a 30 dias
1. Os membros da Assembleia podem fazer-se substituir nos casos de ausências por
períodosaté 30 dias.
2. A substituiçãoé efectuadanos termosprevistosno regimento.

Artigo 10'
Preenchimentode vagas
l . As vagas ocorridas na Assembleia de Freguesia e respeitantesa membros eleitos
directamentesão preenchidaspelo cidadãoimediatamentea seguirna ordem da respectiva
lista, ou, tratando-se de coligàção,pelo cidadão imediatamentea seguir do partido pelo
qual havia sido proposto o membro que deu origem à vaga'
número anterior, se torne
euando, por upti"ãção da regra contida na parte final do
pelo mesmo partido, o
proposto
por
cidadão
vaga
da
iàpossível o preenchimento
de precedênciada
na
ordem
a
seguir
mandato será conferido ao candidatolmediatamente

z.

lista apresentadapela coligação.

Artigo 1L"
Membrosda Juntanassessões
A Junta de Freguesia deve obrigatoriamente fazer-se representar nas sessões da
Assembleia de Freguesia, pelo Presidente,que pode intervir nos debatessem direito a
voto.
Z. Em caso de justifïcado impedimento,o Presidente,far-se-ásubstituir legalmente.
3. Os Vogais ãa Junta de Fieguesia,devem assistiràs sessõesda Assembleiade Freguesia,
poden{o intervir nos debat.r, trtn direito a voto, se solicitadospelo plenário ou desdeque
o Presidenteou seu substituto,lhes dê a suaanuência.
4. Os Vogais da Junta de Freguesiapodem ainda intervir para o exercício do direito de
defesada honra.
t.

Artigo 12"
Deveresdosmembrosda Assembleia
l.

Constituemdeveresdos membrosda Assembleia:
a) Compareceràs sessõesda Assembleia;
b) Desempenhar os caÍgos da Assembleia e as funções para que sejam eleitos ou
designados;
c) Participar nas votações;
d) Respeitara dignidade da Assembleiae dos seusmembros;
e) Observar u oidem e a disciplina fixadas no regimento e acatar a autoridade do
presidenteda Mesa da Assembleia;
Assembleia
0 bontribuir, pela sua diligência, para a eficáciae prestígiodos trabalhosda
de Freguesiae, em geral, paraobservânciada constituição,das leis e regulamentos;
g) Manter um contacto estreito com as populações,organizaçõespopulares de base
territorial e colectividadesda áreade freguesia
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Artigo 13"
da Assembleia
membros
Direitos dos
l.

Constituem poderes dos membros da Assembleia, a exercer nos termos da lei e deste
regimento:
a) Participar nas discussões;
b) Apresentar moções, requerimentos e propostas sobre a matéria da competência da
Assembleia;
c) Invocar o regimento e apresentarreclamações,protestos e contra protestos;
d) Desempenharfunções específicasna Assembleia;
.Í Solicitár à Junta de Freguesia,por interrnédiodo Presidenteda Mesa, as informações,
fora das
esclarecimentose publìcações oficiais que entendam necessários'mesmo
sessõesda Assembleia;
do artigo 29o;
D Propor alteraçõesao regimento, nos termos
populares de base territorial de
propor
organizações
das
á
d"l"gução
Assembleia,
à
g)
tarefas administrativas que nãã envolva o exercício e poderes de autoridade;

Artigo t 4"
da Assembleiade Freguesia
Competências
1 - Compete à Assembleia de Freguesia
a) Eleger, por voto secreto,os vogais da Junta de Freguesia;
Uj pfeger, bot voto secreto,o presidentee os secretáriosda mesa;
c) Elaborar e aprovar o seu regimento;
injustificadasaos seusmembros;
d) Deliberar sobrerecursosinierpostosd9 marcaçãode faltas
do exercício normal da
pt"juízo
e) Acompanhar e fiscalizar a actividade da Jlnta, r.rn
competênciadesta;
comissõesou grupos de trabalho para estudo
fl Deliberar sobre a constituição de delegações,
freguesia, no âmbito das
de problemas relacionados com o bem-estar da população da
Junta;
atiúuições desta e sem interferência na actividade normal da
de interesse paft a
g) Solicitar e receber informação, através da mesa, sobre assuntos
membro em
qualquer
de
freguesia e sobre a execução dó deliberaçõesanteriores,a pedido
qualquer momento;
e documentos, por
h) Apreciar a recusa, Por acção ou omissão, de quaisquer informações
de acções de
parte da Junta de Freguesia ou dos seus membror, què obstem à tealização
acompanhamentoe fïscaliz aç:áo;
freguesia ou sob sua
i) Estabelecer as noïrnas gerais de administraçãodo património da
jurisdição;
jurisdição da
j) Deliberar sobre a administração das águaspúblicas que por lei estejam sob
freguesia;
l) Ãceitar doações,legados e herançasa benefïcio de inventário;
o relatório a que se
m) Discuti., a práioJ ae quaisquei dor titulares do direito de oposição,
refere o Estatuto do Direito de Oposição;
tutelares ou
n) Conhecere tomar posição sobre os relatóriosdefinitivos, resultantesde acções
de auditorias executadassobre a actividade dos órgãos e serviços da freguesia;
do Presidente da
o) Apreciar, em cada uma das sessõesordináriui u*u informação escrita
própria ou
competência
da
Junta exercida, no âmbito
Junta acerca da actividade por si ou pela
'financeira
que
deve -ser
essa
da freguesia, informação
delegada, bem como da iituação
a data
sobre
enviada ao presidenteda mesa ãa Assembleia,com a antecedênciade cinco dias
de início da sessão;
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da acção desenvolvida pela
p) Votar moções de censuraà Junta de Freguesia,em avaliação
exercício das respectivas
do
mesma ou por quarquer dos seus *"mbros, tro âmbito
competências;
da Assembleia' quer da Junta'
q) Aprovar referendos locais, sob proposta quer de membros
nos termosda Lei;
quer da Câmara Municipal, quer OosciOaaãoseleitores'
interessepara a freguesia, por sua
com
r) pronunciar-se e deliberar sobre todos os assuntos
iniciativa ou por solicitaçãoda Junta;
s) Exercer os demais poderesconferidos por Lei'
propostada Juntade Freguesia:
2 - compete ainda à Assembleiade Freguesia,sob
e as suasrevisões;
a) Aprovar as opções do plano, u propotia de Orçamento
patrimoniais e respectiva
e
obrigações
direitos
b) Apreciar o inventario a" todàs ós bens,
contas;
de
prestação
de
avaliação,bem como apreciare votar,osdocumentos
prazo e a proceder a
curto
de
empréstímos
c) Autor izar a Junta àe Freguesia a contrair
atefturas de crédito nos termos da Lei;
valor nos termos da Lei;
d) Aprovar as ,u*ur da freguesia e fixar o respectivo
em empresasde capitais públicos de âmbito
e) Autor ízar aJunta de Fregu.riu u particiiar
de interessepúblico ou de desenvolvimento
municipal, para a prossecuçãode actividades
oU;""to ie contenhanas atribuiçõesda freguesia;
io.ut,
com outras' nos termos da Lei;
""i
f) Autori zar aJunta de Freguesiaa associar-Se
formas de cooperaçãocom entidadespúblicas
g) Autor rzar aJunta de Frèguesiaa estabelecer
ãu privadas, no âmbito das suasatribuições;
previstosno no3 drr artigo z,'lo sobre o exercício
h) verificar a conformidade dos requisitos
Presidenteda Junta;
de funções a meio tempo ou a tempo inteiro.do
de valor
arienação ou o onerar de bens imoveis
i) Autor izar expressament"u- uluiriçã9,
junta de Freguesia,fixando as respectivascondições gerais,
superior ao limíte fixado paraa
pública;
qu" poO"m incluir, nomeadamente,a hasta
j) Rprovar posturas e regulamentos;
delegados
da competênciada câmara Municipal,
l) Ratificar a aceitação da prática áe actos
na Junta;
de pessoaldos diferentesserviçosda Freguesia;
m) Aprovar, nos termos da Lei, os quadros
dos
,'u ,.org anízaçáode serviços dependentes
n) Aprovar, nos termos da Lei, a criação
legalmenteconstituídas
de apoio financeiro, ou outro, às instituições
ïïi:iïr::ï:::'3ssão
actividadesculturais'
de
o a.r"nvolviménto
pelos funcionários da n"gu"riu, tendo por objecto
recreativase desPortivas;
Heráldica da Associação dos Arqueólogos
p) Estabelecer, após parecer da comissão de
Freguesiae proceder à sua
portugueses, a constituição do brasão,do selo e da bandeirada
publicaçãono Diário da República'
tt-^^^ ^\ r^ -o.r ^^,rcicren
na arínea e) do nol consiste numa apreclaçao
3 _ A acção de fiscarização mencionada
actosda Juntade Freguesia'
casuística,posterior à respectivaprática, dos
ou rejeitadas, as propostas apresentadas
4 - Não podem ser alterâdas,mas apenasuprouadus
i) e n) do no2, bem como os documentos
pela Junta de Freguesiu ,rí"ridas nas alíneasa),
ser
"
b) do mesmo númeroodevendo a rejeição
submetidos a apreciação,referidos na alínea
todo
no
acolher,
de Freguesiapoder vir a
devidamente fundamentada,sem prejuízo de a Junta
ou em parte, sugestõesfeitas pela Assembleia'
é eficaz quandotomadapor maioria absoluta
5 - A deliberação prevista na?nea p) do nol só
podendo,ei upt"r"ntada nova proposta.sobr.e.a
dos membros em efectividade de funções,não
oconião, quando a mesma tenha sido
mesma matéria no ano em que a deliberuiao tenha
recusadaou não tenha reunido condiçõesde eficácia.
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CAPITULO il
DAMESA DE ASSEMBLEIA
Artigo 15'
ComPosiçãoda Mesa
um primeiroe um segundo
é compostapelo presidente,
t . A Mesa da Assembleia
Secretarios.

Secretario e
2 . o presidente será substituído nas suas faltas e impedimentos pelo Primeiro
estepelo SegundoSecretario.
pata o coadjuvar o (s)
3 . Sempre que a Mesa não esteja completa, o Presidentechamarâ

membro (s) da Assembleiaque acharpor conveniente.
da Mesa, a Assembleia
4 . Na ausência simurtâneade todos ou da maioria dos membros
número necesSariode elementos
elege, por vOto secreto,de entre Osmembrospresentes,O
a integrar.
5 . A meJa será eleita pelo período do mandato'

Artigo 16"
Mandatoe destituiçãoda Mesa
qualquer altura por deliberação
os membros podem ser destituídospela Assembleia em
tomada pela maioria do número legal dos membrosda Assembleia'

l.

Artigo 17'
Competênciada Mesa
1 . Compete à Mesa da Assembleiade Freguesia:

2.

membrosda Assembleia;
a) Relatar e dar paÍecersobreulo.iifimção de poderesdos
justificaçã9 d3s mesmas;
b) Proceder à màrcaçãode faltas e apreciar a
do Regimento; .integração
e
rl Decidir as questõóssobre interpretação
l
aberto ao público'
intervenção
d) Deliberar ,ôbr" a existência de um período de
Das deliberaçõesda Mesa caberecursopara a Assembleia.

Artigo 18o
ComPetênciado Presidente
t . Compete ao Presidente,quanto aos trabalhos da Assembleia de Freguesia:
e presidirà Mesa;
a Assembleia
a) Representar

da Lei e do presente
b) convocar as sessõesordiniárias e extraordinarias nos termos
regimento;
verificada a sua
c) Admitir ou rejeitaÍ as propostas, reclamações ou requerimentos;
autores para a
regularidade rãgimental, sem prejuízo do direito do recurso dos seus
Assembleia, no casode rejeição;
d) Dirigir os trabalhose manter a disciplina das sessões;
e dirigir os
e) presidir às sessões,declarar a sua abertura, suspensãoe enceffamento
respectivostrabalhos;
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conceder a palavrae asseguraraordem dostrabalhos;
explicações e convites
Dar oportuno coúecim"nto à Assembleiadas informações,
que lhe forem dirigidos;
apresentados;
h) Pôr à discussãoe votação,as propostase os requerimentos
i) Assinar os documentosexpedidospela Assembleia;
da Assembleia;
j) Assegura, o ,u*primentoìo Regimentoe das-deliberações
pero Regimento ou pela
lei,
por
k) Exercer os demaispoderesqu" íh. sejamatribuídos

0
s)

Assembleia de Freguesia.

Artigo 19"
dosSecretários
ComPetência
r.

presidente no exercício das suas funções,
compete aos Secretários coadjuvar o
nomeadamente:
nas sessões,assim como, verificar em qualquer
a) proceder à conferênciadas presenças
momento o quórum e registar as votações;
b) Ordenar a matéria a submeter à votação;
palavra'
da Assembleiaque pretendamusar da
c) Organizaras inscriçOesJos membros
ele destinado;
bem como do públiôo presente,no períodoa
expedidaem nome da
,uro a" a"i"guÉ" d" úesidente, a coÍïespondência
d) Assinar
"rn
Assembleia;
e) Servir de escrutinadores;
0 Elaborar as actas;

CAPITULO ilI
DO FUNCIONAMEI{TO DA ASSEMBLEIA
Artigo 20'
Convocaçãodas sessões
presidenteda Assembteiapor meio de carta registada
l . As sessõesserão convocadaspero
presidenteda Junta. As sessõesordinárias
dirigida a cadaum dos seus membros e ao
de oito dias "de calendário" enquantoas
serão convocadascom a antecedênciamínima
A contagemdos dias é efectuadaa
extraordinárias serãocom cinco dias de antecedência.
partir do dia do registo.
juntamentecom a convocatória,deveráser
2 . o envio da documentaçãonão sendorealizado
da Assembleia a recebem com a
efectuado de for4a a garantir que os membros
antecedênciamínima de dois dias úteis'
requererao Presidenteda Assembleia'a
os elementosda Assembleiaa" i.eguesia podem
J.
por e-mail'
convocatória e recepçãodos documentos,também
de Freguesia'
pela
Junta
4 . O envio das convocaioriasserápromovido

Artigo 21"
Publicidade
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Regimento'A
As sessõesda Assembleiasãopúblicas,nos termosda lei e do presente
prazodo 1'o
do
dentro
à afixação,
Juntade Freguesiaefectuaráasãitgências necessárias
nos locaishabituais'
Z donúmeroanterior,de editai, no-r"u próprioedificio,bem como
nosmeiosinformativosquedispõe'
Divulgarátambéma assembleia
Ãrtígo 22o
SessõesExtraordinárias

serãoda iniciativada Mesaou quandorequeridas:
extraordinárias,
1 - As sessões
desta'
da deliberação
em execução
a) PeloPresidenteda Juntade Freguesia
b) Por um terço dos seusmembros'
eleitoral da
no recenseamento
c) por pelo menos um sexto cidadãoseleitores,inscritos
Freguesia.
à iniciativada
dias subsequentes
z - o presidenteda Assembleiade Freguesia,nos cinco
dias'
(quinze)
15
de
prazo
açíono
Mesaou à recepçãodosrequerir*ntor,piocedeàconvoc

Artigo 23'
Quórum
terão lugar quando não esteja presentea
1 . As sessõesdas Assembleiasde Freguesianão
maioria do número legal dos seusmembros'
com o
de membros exigido, será convocadanova reunião,
2 . Não comparecendoúú-.ro
que
desde
podendo o orgão deliberar'
intervalo de, pelo menos, vinte e quatro horai,
não inferior a três'
estejapresenteum terço dos seusmembros,em número

Artigo 24"
Direito a participaçãosemvoto na Assembleia
t . Têm direito a participar na Assembleiade Freguesia,sem direito

a voto:

a) Os membros da Junta de Freguesia;
baseterritorial, constituídas na area
b) Dois representantesd" orgu-rizaçoóspopulares de
credenciadospara este acto;
da Freguesia, nos termos da constituição e devidamente
extraordinárias, convocadas nos
c) Dois representantes dos requerentes das sessões
de 18 de Setembro;
termos da aríneac) do n." l db artigo r4o dalei n.o 169199,

Artigo 25o
Funcionamento das sessões
não superior a sessenta
t . Antes do início da ordem dos trabalhos haverá um período,

seguintesassuntos:
minutos, destinadoa tratar pelos membros da Assembleiados
e esclarecimentose
informação
a) Leitura resumida de expediente e dos pedidos de
das sessões de
intervalo
respectivas resposta, que tenham sido formulados no
Assembleia;
protesto ou pesar' QU€
b) Deliberação sobre votos de louvoro congrafulação, saudação,
incidam sobrematéria da competênciada Assembleia;
da administração da
c) Interpelações, mediante perguntas à Junta, sobre assuntos
Freguesia;
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d) Apreciaçãode assuntosde interesselocal;
por qualquer
*Í Vãtação de recomendações ou pareceres que sejam apresentados
competênciada
membro ou solicitados pela Junta e que incidam sobre matéria de
Assembleia;
à matéria constante da
o período da ordem de trabalho será destinado exclusivamente

convocatoria.
de trabalhos,deveráhaver
3 . Depois de esgotadaa discussãoe votaçãoda matériada ordem
do público e destinado ao
um período não superior a uma hora, reservadoà intervenção
interesseda Freguesia,para o
pedido e prestaçãode esclarecimentossobre assuntosdo
presidente da Mesa, mediante prévia inscrição dos
que será concedida a palavra pelo
interessados.
trabalhos não serão tomadas
4 . Nos períodos de antes e de depois da ordem dos
Regimento;
presente
no
deliberações,exceptuandoas previsiasexpressamente
Presidenteda Assembleia,para os
5 . As sessõessó podèm ser interrompidas,por decisãodo
seguintesefeitos:
a) Intervalos;
bj Restabelecimentoda ordem na sala;
c) Falta de quórum;

Artigo 26"
Uso da Palavra
condições:
1.O uso da palavraseráconcedidopelo Presidente'nasseguintes

1' l

""'#'ï::;ì.iï*:ïfrït:ti;r""tos

no períodode
local,a conceder
de interesse

dez minutos
antes da ordem dos trabalhos,não devendo o tempo exceder
por cada membro que para tal se inscrevae por uma só vez;
as intervençõesà
b) Para reclamações,recursos e protestos, limitando-se
tempo nunca
indicação sucinta do seu objectivo e fundamento e por
superiora cinco minutos;
c) Para exercer o direito da defesa;
excedet dez
d) Para intervir nos debates,não podendo cada intervenção
minutos;
sucinta
e) Para apresentaçãode propostas,limitando-se aquelasa indicação
de seu objectivo, nao podèndoa apresentaçãoexcedercinco minutos'
1.2 Aos membrosda Junta:
local, no
a) Para tratamento de assuntosde interesselocal, a concederno
de
o
tempo
período de antes da ordern dos trabalhos, não devendo
se
tal
para
intervenção exceder dez minutos, por cada membro que
inscreva e por um a só vez;
exceder dez
b) Para intervir nos debates,não podendo cada intervenção
minutos;
e
c) Para apresentaçãodo plano de actividadese orçamentoou do relatório
minutos;
trinta
contas de gerência,intèrvençãoque não poderá exceder
1.3 Aos represenrantesde organizaçõespopularesde basetenitorial:
período
a) para tratamento de assuntoì àe interesselocal, a conceder no
exceder
intervenção
de
tempo
o
devendo
antes da ordem de trabalhosonão
cinco minutos, por cada representanteque para tal se inscreva e por uma
só vez;
dez
b) Para intervir nos debates,não podendo cada intervenção exceder
minutos:
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1.4 Aos representantesdos requerentesdas sessõesextraordinárias:
da sessão
a) Para apresentaçâo e justificação do requerimento
para a
minutos,
vinte
poderá
exceder
que
não
extraordinária, intervenção
totalidade dos rePresentantes;
excedet dez
b) para intervir noi d"butes, não podendo cada intervenção
minutos:
1.5 Ao público:
conceder no período
a) Para tratamento de assuntos de interesselocal, a
de intervenção do
antes da ordem de trabalhos, não devendo o tempo
público exceder dez minutos'
as suasfunções imediatamente
z. os membros da Mesa que usaremda palavra reassumirão
a seguir à sua intervenção.
sintética da pergunta e da
3 . A palavra para esclaiecimento limitar-se-á à formulação
que
tiver acabadode intervir.
respectiva resposta sobre a matéria enunciadapelo oradoi
pedidos de esclarecimento,devem
4 . os membros da Assembleia que queiram formular
que ór suscitou, sendo formulados e
inscrever-se logo que finde a intervenção
respondidospetá ordem de inscriçãoe por uma só vez'
não poderá ser excedido o
5 . por cada pedido de esclarecimentoou respectiva resposta
tempo de três minutos.
eventualmentepor consensoda
6. o disposto nos números anteriorespoderá ser alterado
prejuízo dos direitos neles consignados'
Assembleia ou concessãoda mesa,mas nunca em
com autoúzação do orador e
7 . No uso da paravra, não serão permitidas intemrpç'0"r, sarvo
presidente advertirá õ orador quando este se afaste do assunto
do presidente da Mesa. O
podendo o presidente retirar-lhe a
em discussão ou as suas palavras sejam ofensivas,
palavra se persistir na sua atitude'

Artigo 27"
Deliberaçõese votações
de votos, estandopresentesa
1 . As deliberaçõesda Assembleia são tomadasà pluralidade
as abstençõespara o
maioria do número legal dos membros da assembleia,não contando
apuramento da maioria.
que se realizem eleições ou
2 . As votações realizar-se-ão por escrutínio secreto sempre
estejamem causaPessoas.
da Mesa ou a Assembleia
3 . A votação seránominal nos demaiscasos:salvo se o Presidente
atravésde voto secreto'
decidirem que os interessesem causaserãomelhor defendidos
superior a três minutos, ou
4 . serão admitidas declaraçõesde voto orais por período não
inserir na acta'
escritas, estasa remeter directamente à Mesa, que as mandará
da Assembleia de
membro
cada
por
oral
5 . só poderá haver uma declaração de voto
Freguesia.
da Mesa, poderão
6 . os membros da Assembleia, incluindo o Presidentee os Secretarios
abster-senas votações.
em caso de empate em
7 , o presidente tem voto de qualidade,valendo por dois o seu voto
votaçõespor escrutínio nominal.
imediatamente a
8 . Verificado empate numa votação por escrutínio secreto, proceder-se-á
para a reunião seguinte'
nova votação e, se o empate ,"rn*ntiuer, adiar-se-áa deliberação
proceder-se-áa votação
Se na primeira votação dessa reunião se mantiver o empate,
nominal.
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Artigo 28"
Actas
lavrada acta, a qual será elaborada pelo
l . De tudo o que ocorrer nas reuniões será
falta, pelos Secretários' devendo ser
funcionario da autarquia designado, ou, na sua
subscritae assinadapor quem a lavrou e pelo Presidente'
o plano de Actividades e orçamento e o
2 . A acta das sessá", L* iue forern aprovados
minuta no final da própria sessão e
Relatório e Contas deve ser aprovada em
acta pode ser aprovadaem
imediatamente subscrita pelos rrràbro, da Mesa. Qualquer
presentes'
dos membros
minuta desdeque tal seja decidido pela maioria
do despacho,pelos secretários e
independentemente
passadas,
As certidões devem ser
J.
requerimento'
dentro dos oito dias seguintesà entradado respectivo
por
fotocopias autenticadasquando o
substituídas
4 . As certidões das actas podem ser
dessemeio possamser alcançadosos
interessadoassim o desejar ou sempreque através
mesmosobjectivos.
ou fotocopiasdas actas'
5 . Todas u, p.rrourlurídicas poderãorequerercertidões

Artigo 29"
FormaçãodasComissões
específicas,pode delegar essatarefa em
1 . A Assembleia de Freguesia,ao criar comissões
z4B' da constituição da Republica
elementos esrranhos à mesma na base do artigo
que será eleito por
portuguesa, mas sempre coordenadapor u* *.úbro da Assembleia
esta.
aquele que exceder o número
2 . perde a qualidade de membro da comissãoespecífica
regimentadode faltas injustificadasàs respectivasreuniões'

Artigo 30o
Serviçosde aPoio
l.

competências,é apoiada
A Assembleia de Freguesia, oo exercício das respectivas
dos serviçosda Junta de
administrativamente,sempr* qu, necessário,por funòionarios
Freguesia,se existirem, designãdospelo respectivoórgão executivo'

CAPITULO IV
DISPOSIÇÕESFINAIS
Artigo 31
Interpretações
presenteRegimento e
l . Compete à Mesa, com recurso pa.a a Assembleia,interpretar o
integrar as suaslacunas.

Artigo 32'
Alterações
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1 . O presenteregimentopoderáser alteradopelaAssembleia,por iniciativa

de Pelo menos

um terçodosseusmembros.
do número legal
2 . As ahéraçõesdo Regimentodevemser aprovadaspor maioria absoluta
dosmembrosda Assembleia.

Artigo 33'
Entrada em vigor
da sua aprovação em acta e será
1 . o Regimento entrará em vigor no dia seguinte ao
publicado em edital.
da Assembleia e da Junta de
2 . Será fornecido um exemprar do Regimento a cada membro
Freguesia.

Foi aprovado,na Assembleiade Freguesiade 16-12-2009.

daAssemblei
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