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REGIMENTODA ASSEMBLEIA
CAPITULO I
Artigo 1o
Naturezae âmbito do mandato
Os membrosda Assembleiade Freguesiarepresentam
os habitantesda iáreada respectiva
Freguesia.
2. A Assembleia de Freguesiatem competênciaregulamentarprópria nos limites da
Constituição,das leis e dos regulamentos
emanadoJ
das autarquias-de
grau superiorou
das autarquiascom podertutelar.
l.

Aúigo 2"
Duração
l . O mandato dos membros da Assembleia inicia-se com a sessãodestinadaespecialmenteà
verificação de poderes e cessa com igual sessãoposterior à eleição subsãquente,sem
prejuízo de cessãopor outras causasprevistasna lei.

Artigo 3"
Sede
l.

A Assembleia de Freguesiatem a sua sedeno edifício da Junta de Freguesiasito na Praça
de SantaEulflia.

Artigo 4'
Convocaçãopara o acto de instalaçãodos órgãos
1 . Competeao presidenteda Assembleiade Freguesiacessante
procederà convocaçãodos
eleitospara o acto de instalaçãodo órgão.
2. A convocação é feita nos cinco dias subsequentes
ao do apuramentodefinitivo dos
resultadoseleitorais,por meio de edital e por carta com aviso de recepçãoou poÍ
protocolo,e tendoem consideração
o dispostono n.ol do artigoseguinte.
3 . Na falta de convocaçãono prazodo númeroanterior,cabeao cidadãomelhor posicionado
na lista vencedoradaseleiçõesparaa Assembleiade efectuara convocação
em causanos
cinco dias imediatamenteseguintesao esgotamento
do prazoreferido.
4. Nos casosde instalaçãoapós eleiçõesintercalares,a competênciareferida no n.ol é
exercidapelo presidenteda comissãoadministativacessante.

Artigo 5'
Instalação
1. O presidente da Assembleia de Freguesia cessante ou o presidente da comissão
administrativa cessante,conforme o caso, ou, na falta ou impedimento daqueles,de entre
os presentes, o cidadão melhor posicionado na lista vencedora,procede á instalação da
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nova Assembleia até aa 20.o dia posterioÍ ao apuramento definitivo dos resultados
eleitorais.
Quem proceder á instalação verifica a identidade e a legitimidade dos eleitos e designa, de
entre os presentes, quem redige o documento comprovaúvo do acto, que é assinado, pelo
menos, por quem procedeuà instalaçãoe por quem o redigiu.
3. A verificação da identidade e legitimidade dos eleitos que, justificadamente, hajam
faltado ao acto de instalação é feita na primeira reunião do órgão a que compareçam pelo
respectivo presidente.

Artigo 6 "
Primeira reunião
1 . Até que sejaeleito o presidenteda Assembleiacompeteao cidadãoquetiver a lista mais
votada,ou na suafalta, ao cidadãosucessivamente
melhorposicionadonessamesmalista
presidir à primeira reuniãode funcionamentoda Assembleiade Freguesiaque se efectua
imediatamentea seguir ao acto de instalação,pÍìra efeitos de eleição, por escruúnio
secreto,dos vogaisdajunta de Freguesi4bemcomodo presidentee secretários
da mesa
da Assembleiade Freguesia.
2. Cadauma daseleiçõesa que serefereo númeroanterioré uninominal.
3 . Verificando-se empate na votação procede-se a nova eleição, obrigatoriamente
uninominal.
Se o empatepersistir nestaúltima, é declaradoeleito para as funçõesem causao cidadão
que, de entreos membrosempatados,
seencontrava
melhorposicionadonaslistasque os
concorrentes integraram na eleição para a Assembleia de Freguesia, preferindo
sucessivamente
a maisvotada.
5 . A subsútuiçãodos membros da Assembleiaque irão integrar a junta seguir-se-á
imediatamenteá eleição dos vogais desta, procedendo-sedepois à verificação da
identidadee legitimidadedos substitutose à eleiçãoda mesa.
6. Enquantonão for aprovadonovo regime,conúnuaem vigor o anteriormenteaprovado.

Artigo 7 o
Renúncia do mandato
7. Os membros da Assembleiade Freguesiapodem renunciar ao mandato mediante
declaraçãoescritae dirigida ao Presidenteda Assembleia,o qual deverátornaÍ pública a
ocorrência por editais nos locais e providenciará pela imediata substituição do
renunciante.

Artigo 8'
Perda do mandato
l.

Perdemo mandatoos membrosque:
a) Após a eleição, sejam colocados em situação que os torne inelegíveis ou
relativamenteaosquais setornemcoúecidos elementosreveladoresde uma situação
de inelegibilidadejá existente,e ainda subsistente,masnão detectadapreviamenteà
eleição;
ou 6 reuniõesseguidasou a 6
a 3 sessões
b) Sem motivo justificativo não comparecer
sessões
ou 12reuniõesinterpoladas.
c) Após a eleiçãoseinscrevamem partidodiversodaquelepelo qualforamapresentados
a sufrágioeleitoral.

REGIMENTO
DEFREGUESIA
DA ASSEMBLEIA

Pâgina2

ttl|4,

W
,-l

Wóf ASSEMBLEIA
DEFREGUESIA
DEAGUADADECIMA
d) Intervenhamem procedimentoadministrativo,acto ou conffactode direito público ou
privado,relativamenteao qual severifiqueimpedimentolegal;
e) hatiquem ou sejam responsáveispela prática de actos que sejam fundamentoda
dissoluçãodo órgão.
2. A decisãode perda do mandatoé da competênciado tribunal administrativode círculo,
podendoqualquermembrodo órgãointerpor a respectivaacção.

Aúigo 9"
Suspensãodo mandato
1 . Determinam a suspensãodo mandato:

3.

4.

5.
6.

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 funcionrários púbücos por motivo de despacho de pronuncia passadaem
julgamento.
A suspensãodo mandato não poderá útrapassar 365 dias no decurso do 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,manifestar por escrito, a vontadede retomar funções.
Por motivo relevante entende-se,em especial:
a) Doença comprovada;
b) Actividade profissional inadiável;
c) Exercício dos direitos de paternidade e maternidade;
d) Afastamento temporário da área da autarqúa por período superior a 30 dias.
No caso da alínea a) do n.o 1 a suspensãodo mandato cessapelo decurso do período
respectivo ou pelo regresso antecipado do membro da Assembleia devidamente
comunicado pelo próprio ao hesidente da Mesa.
Durante o seu impedimento, o membro da Assembleia será substituído nos termos
estipuladosna lei.
Logo que o membro da Assembleia retome o exercício do seu mandato, cessam
automaticamente nessadata todos os poderes de quem o tenha substituído.

Artigo 10'
Substituição por período inferior a 30 dias
1. Os membros da Assembleiapodem fazer-sesubstituir nos casos de ausênciaspor
períodosaté30 dias.
2. A substituiçãoé efectuadanostermosprevistosno regimento.

Artigo 1.1'
Preenchimento
de vagas
As vagas ocorridas na Assembleiade Freguesiae respeitantesa membros eleitos
directamentesãopreenchidaspelo cidadãoimediatamentea seguirna ordemda respectiva
a seguirdo partidopelo
lista, ou, tratando-sede coligação,pelo cidadãoimediatamente
qual havia sido propostoo membroque deu origemà vaga.
2. Quando, por aplicação da regra contida na parte final do número anterior, se torne
impossível o preenchimentoda vaga por cidadãoproposto pelo mesmo partido, o
mandatoseráconferido ao candidatoimediatamentea seguirna ordemde precedênciada
pelacoligação.
lista apresentada
l.
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Artigo 12'
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.
2. Em casodejustificadoimpedimento,o Presidente,
far-se-ásubstitúrlegalmente.
3. Os Vogais da Juntade Freguesia,devemassistiràs sessões
da Assembleiade Freguesia,
podendointervir nos debates,semdireito a voto, se solicitadospelo plenárioou desdeque
o Presidenteou seusubstituto,lhesdê a suaanuência.
4. Os Vogais da Junta de Freguesiapodem ainda intervir para o exercício do direito de
defesada honra.

Artigo 13"
Deveresdos membrosda Assembleia
1. Constituem deveresdos membros da Assembleia:
a) Comparecer às sessõesda Assembleia;
b) Desempenhar os cargos da Assembleia e as funções para que sejam eleitos ou
designados;
c) Participar nas votações;
d) Respeitar a dignidade da Assembleiae dos seusmembros;
e) Observar a ordem e a disciplina fixadas no regimento e acatar a autoridade do
presidente da Mesa da Assembleia;
0 Contribuir, pela sua diügência, para a eficácia e presígio dos trabalhos da Assembleia
de Freguesiae, em geral, para observânciada constituição,das leis e regulamentos;
g) Manter um contacto estreito com as populações, organizaçõespopulares de base
territorial e colecúvidades da área de Freguesia

Artigo 14'
Direitos dos membrosda Assembleia
1. Constituempoderesdos membrosda Assembleia,a exeÍcernos termosda lei e deste
regimento:
a) Participarnasdiscussões;
b) Apresentar moções,requerimentose propostassobre a matéria da competênciada
Assembleia:
protestose contraprotestos;
c) Invocaro regimentoe apresentar
reclamações,
Desempenhar
funções
específicas
na
Assembleia;
d)
e) Solicitar à Juntade Freguesia,por intermédiodo Presidenteda Mesa,as informações,
mesmofora das
esclarecimentos
e publicaçõesoficiais que entendamnecessários,
sessões
da Assembleia:
Propor
alterações
ao regimento,nostermosdo artigo 30";
0
g) Propor à Assembleia,a delegaçãodas organizaçõespopularesde baseterritorial de
tarefasadministrativasque nãoenvolvao exercícioe poderesde autoridade;

Artigo 15"
Competênciasda Assembleiade Freguesia
1 - Compete à Assembleia de Freguesia:
a) Eleger, por voto secreto,os vogais da Junta de Freguesia;
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b) Eleger,por voto secreto,o presidentee os secretáriosda mesa;
c) Elaborare aprovaro seuregimento;
d) Deliberar sobrerecursosinterpostosde marcaçãode faltas injustificadasaosseusmembros;
e) Acompanhar e fiscalizar a actividadeda Junta, sem prejuízo do exercício normal da
competênciadesta;
ou gruposde trabalhoparaestudo
comissões
0 Deliberarsobrea constituiçãode delegações,
população
da Freguesia,no âmbito das
problemas
com
o
bem-estar
da
relacionados
de
atribuiçõesdestae seminterferênciana actividadenormalda Junta;
g) Solicitar e receber informação, através da mesa, sobre assuntosde interessepaÍa a
Freguesiae sobrea execuçãode deliberaçõesanteriores,a pedido de qualquermembroem
qualquermomento;
h) Apreciar a recusa,por acção ou omissão,de quaisquerinformaçõese documentos,por
parte da Junta de Freguesiaou dos seusmembros,que obstemà realizaçãode acçõesde
acompanhamento
e fiscalização1,
i) Estabeleceras nonnas gerais de administraçãodo património da Freguesiaou sob sua
jurisdição;
j) Deliberar sobrea administraçãodas águaspúblicasque por lei estejamsob jurisdição da
Freguesia;
l) Aceitar doações,legadose herançasa benefíciode inventário;
m) Discutir, a pedido de quaisquerdos titularesdo direito de oposição,o relatório a que se
refere o Estatutodo Direito de Oposição;
n) Conhecere tomar posiçãosobreos relatóriosdefinitivos,resultantesde acçõestutelaresou
de auditoriasexecutadas
sobrea actividadedosórgãose serviçosdaFreguesia;
o) Apreciar, em cada uma das sessõesordinárias,uma informaçãoescrita do Presidenteda
Junta acercada actividadepor si ou pela Juntaexercida,no âmbito da competênciaprópria ou
delegada, bem como da situação financeira da Freguesia,informação essa que deve ser
entÍegueao Presidente
da mesada Assembleia,antesdo inicio da sessão;
p) Votar moçõesde censuraà Juntade Freguesia,em avaliaçãoda acçãodesenvolvidapela
mesrna ou poÍ qualquer dos seus membros, no âmbito do exercício das respectivas
competências;
q) Aprovar referendoslocais, sob propostaquer de membrosda Assembleia,quer da Junta,
querda CâmaraMunicipal,querdoscidadãoseleitores,nostermosda Lei;
com interesseparaa Freguesia,por sua
r) Pronunciar-see deüberarsobretodosos assuntos
iniciativa ou por solicitaçãoda Junta;
s) Exerceros demaispoderesconferidospor Lei.
2 - Competeaindaà Assembleiade Freguesia,sobpÍopostada Juntade Freguesia:
e as suasrevisões;
a) Aprovar asopçõesdo plano,a propostade Orçamento
b) Apreciar o inventáriode todos os bens,direitose obrigaçõespatrimoniaise respectiva
avaliação,bem como apreciare votaÍ os documentosde prestaçãode contas;
c) Autorizar a Junta de Freguesiaa contraiÍ empréstimosde curto prazo e a proceder a
aberturasde crédito nostermosda Lei;
d) Aprovar astaxasda Freguesiae fixar o respectivovalor nostermosda Lei;
e) Autorizar a Junta de Freguesiaa participaÍ em empresasde capitais públicos de âmbito
municipal, para a prossecuçãode actividadesde interessepúblico ou de desenvolvimento
local, cujo objectosecontenhanasatribuiçõesdaFreguesia;
com outras,nostermosda Lei;
f) Autorizar a Juntade Freguesiaa associar-se
g) Autorizar a Juntade Freguesiaa estabelecerformasde cooperaçãocom entidadespúblicas
ou privadas,no âmbitodassuasatribúções;
h) Verificar a conformidadedos requisitosprevistosno n"3 do artigo 27" 169199,de 18 de
Setembroe com as alteraçõesda l.ei n.' 5-A/2002,de l1l01, sobreo exercíciode funçõesa
meio tempo ou a tempointeiro do PresidentedaJuntaou de outro membrodo executivo;
i) Autorizar expressiìmentea aquisição,alienaçãoou o onerar de bens imóveis de valor
fixando as respectivascondiçõesgerais,
superiorao limite fixado para a Juntade Freguesia,
quepodeminclúr, nomeadamente,
a hastâpública;
j) Aprovar posturase regulamentos;
l) Ratificar a aceitaçãoda prática de actosda competênciada CâmaraMunicipal, delegados
na Junta;
DE FREGUESIA
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m) Aprovar, nos termos da Lei, os quadrosde pessoaldos diferentesserviçosda Freguesia;
n) Aprovar, nos termos da Lei, a criação e a reorganizaçío de serviços dependentesdos
órgãos da Freguesia;
o) Autorizar a concessãode apoio financeiro, ou outro, às instituições legalmente constituídas
pelos funcionários da Freguesia, tendo por objecto o desenvolvimento de actividades
culturais, rerreativas e desportivas;
p) Estabelecer, após parecer da Comissão de Herrfldica da Associação dos Arqueólogos
Portugueses,a constitúção do brasão, do selo e da bandeira da Freguesia e proceder à sua
pubücação no Diário da República.
3 - A acção de fiscalização mencionada na alínea e) do n"l consiste numa apreciação
casústica, posterior à respectivaprática, dos actosda Junta de Freguesia
4 - Não podem ser alteradas, mas apenas aprovadas ou rejeitadas, as propostas apresentadas
pela Junta de Freguesia e referidas nas alíneas a), i) e n) do n"2, bem como os documentos
submetidos a apreciação, referidos na alínea b) do mesmo número, devendo a rejeição ser
devidamente fundamentada, sem prejuízo de a Junta de Freguesia poder vir a acolher, no todo
ou em paÍte, sugestõesfeitas pela Assembleia.
5 - A deliberação prevista na alínea p) do nol só é eficaz quando tomada por maioria absoluta
dos membros em efecúvidade de funções, não podendo ser apÍesentadanova proposta sobre a
meslna matéria no ano em que a deliberação tenha ocorrido, quando a mesma tenha sido
recusadaou não tenha reunido condiçõesde eficácia.

CAPITULOII
DA MESA DE ASSEMBLEIA
Artigo 16"
Composiçãoda Mesa
l . A Mesa da Assembleia é composta pelo Presidente, um Primeiro e um Segundo
Secretários.

2. O Presidente será substitúdo nas suas faltas e impedimentos pelo Primeiro Secretário e
este pelo SegundoSecretiário.
3 . Sempre que a Mesa não esteja completa, o Presidentechamará para o coadjuvar o (s)
membro (s) da Assembleia que achar por conveniente.
4. Na ausência simultânea de todos ou da maioria dos membros da Mesa, a Assembleia
elege, por voto secreto,de entre os membrospresentes,o número necessáriode elementos
a integrar.
5 . A mesa será eleita pelo período do mandato.

Artigo 17"
Mandato e destituiçãoda Mesa
l.

Os membrospodem ser desútuídospela Assembleiaem qualqueraltura por deliberação
tomadapelamaioriado númerolegaldosmembrosda Assembleia.

Artigo l8'
Competênciada Mesa
l.

Competeà Mesada Assembleiade Freguesia:
a) Relatare darparecersobrea verificaçãode poderesdosmembrosda Assembleia;
b) Procederà marcaçãode faltase apreciara justificaçãodasmesmas;
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c) Decidir asquestõessobreinterpretaçãoe integraçãodo Regimento;
d) Deliberar sobrea existênciade um períodode intervençãoabenoao público.
2. Das deliberações
da MesacaberecursopaÍaa Assembleia.

Artigo 19"
Competênciado Presidente
l.

compete ao Presidente,quanto aostrabalhosda Assembleiade Freguesia:
a) Representara Assembleia e presidir à Mesa;
b) Convocar as sessõesordinárias e exüaordiniáriasnos termos da Lei e do presente
regimento;
c) Admitir ou rejeitar as propostas, reclamaçõesou requerimentos; verificada a sua
regularidade regimental, sem prejuízo do direito do recurso dos seus autores para a
Assembleia, no caso de rejeição;
d) Dirigir os trabalhos e manter a disciplina das sessões;
e) Presidir às sessões, declarar a sua abertura, suspensão e encerïÍÌmento e dirigir os
respectivos trabalhos;
0 Conceder a palawa e asseguÍÍtÍ a ordem dos trabalhos;
Dar oportuno conhecimento à Assembleia das informações, explicações e convites
que lhe forem dirigidos;
h) Pôr à discussãoe votação,íÌs propostase os requerimentosapresentados;
i) Assinar os documentosexpedidospela Assembleia;
j) Assegurar o cumprimento do Regimento e das deliberações da Assembleia;
k) Exercer os demais poderes que lhe sejam atribúdos por lei, pelo Regimento ou pela
Assembleia de Freguesia.

s)

Artigo 20'
Competência
dosSecretários
1. Compete aos Secretiárioscoadjuvar o Presidenteno exercício das suas funções,
nomeadamente:
a) Procederà conferênciadaspresenças
nassessões,
assimcomo,verificarem qualquer
momentoo quórum e registarasvotações;
b) Ordenara matériaa submeterà votação;
c) Organizaras inscriçõesdos membrosda Assembleiaque pretendamusarda palavra,
bem como do público presente,no períodoa ele destinado;
d) Assinarem casode delegação
do Presidente,
a correspondência
expedidaem nomeda
Assembleia;
e) Servir de escrutinadores;
O Elaboraras actas;

CAPITULOIII
DO FUNCIONAMENTODA ASSEMBLEIA
Artigo 2L'
Convocaçãodassessões
1. As sessõesserão convocadaspelo hesidente da Assembleia por meio de carta registada
dirigida a cada um dos seus membros e ao Presidente da Junta. As sessõesordinárias
serão convocadas com a antecedência mínima de oito dias "de calendário" enquanto as
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extraordináriasserãocom cinco dias de antecedência.
A contagemdos dias é efectuadaa
partir do dia do registo.
O envio da documentação
não sendorealizadojuntamente
com a convocatória,
deveráser
efectuado de forma a garantir que os membros da Assembleia a recebem com a
antecedênciamínima de dois diasúteis.
3. Os elementosda Assembleiade Freguesiapodemrequereraohesidenteda Assembleia,a
convocatóriae recepçãodosdocumentos,tambémpor e-mail.
4. O enviodasconvocatórias
serápromovidopelaJuntade Freguesia.

ltrtigo22"
Publicidade
1. As sessõesda Assembleiasãopúbücas,nos termosda lei e do presenteRegimento.A
Juntade Freguesiaefectuaráas diligênciasnecessárias
à afixação,dentrodo prazodo n."
2 do número anterior, de editais no seupróprio edifício, bem como nos locais habituais.
Diwlgará tambéma Assembleianosmeiosinformativosquedispõe.

Artigo 23'
Sessões
Extraordinárias
1 * As sessõesextraordinárias,serãoda iniciativa da Mesa ou quandorequeridas:
a) Pelo Presidente da Junta de Freguesia em execução da deüberaçãodesta.
b) Por um terço dos seusmembros.
c) Por pelo menos um sexto cidadãos eleitores, inscritos no recenseamentoeleitoral da
Freguesia.
2 - O Presidente da Assembleia de Freguesia, nos cinco dias subsequentesà iniciativa da
Mesa ou à recepção dos requerimentos,procede à convocaçãono prazo de 15 (quinze) dias.

Lrfirgo24"

Quórum
l.

As sessõesdas Assembleiasde Freguesianão terãolugar quandonão estejapresentea
maioriado númerolegaldosseusmembros.
2. Não comparecendo
o númerode membrosexigido,seráconvocadanovareunião,com o
intervalo de, pelo menos,vinte e quatro horas, podendoo órgão deliberar, desdeque
estejapresenteum terço dos seusmembros,emnúmeronãoinferior a três.

Artigo 25"
Direito a paúicipação semvoto na Assembleia
l.

Têm direito a participarnaAssembleiade Freguesia,
semdireitoa voto:
a) Os membrosda Juntade Freguesia;
b) Dois representantes
de organizaçõespopularesde baseterritorial, constituídasna área
paraesteacto;
da Freguesia,nostermosda Constituiçãoe devidamentecredenciados
c) Dois representantes
dos requerentesdas sessõesextraordinárias,convocadasnos
termosda alíneac) do n." 1 do artigo 14"da l-ei n.o169199,
de 18de Setembro;
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Artigo 26"
Funcionamentodas sessões
l . Antes do iúcio da ordem dos trabalhoshaveráum período,não superiora sessenta

minutos,destinadoa tratarpelosmembrosda Assembleiadosseguintes
ãssuntost
a) Iritura resumida de expedientee dos pedidos de informáçãoe esclarecimentose
respectivasresposta,que tenham sido formulados no intervalo das sessõesde
Assembleia;
b) Deliberaçãosobrevotos de louvor, congratulação,
saudação,
protestoou pesÍìr,que
incidamsobrematériada competência
daAssembleia;
c) Interpelações,mediante perguntas à Junta, sobre assuntosda administraçãoda
Freguesia;
d) Apreciaçãode assuntosde interesse
local;
e) Votação de recomendações
ou paÍeceresque sejam apresentados
por qualquer
membro ou solicitados pela Junta e que incidam sobre matéria de competênciada
Assembleia:
O período da ordem de trabalho serádestinadoexclusivamenteà matériaconstanteda
convocatória.
3 . Depoisde esgotadaa discussãoe votaçãoda matériada ordemde trabalhos,deveráhaver
um período não superior a uma hora, reservadoà intervençãodo público e destinadoao
pedido e prestaçãode esclarecimentossobreassuntosdo interesseda Freguesia,para o
que será concedidaa palawa pelo hesidente da Mesa, medianteprévia inscriçãodos
interessados.
4. Nos períodos de antes e de depois da ordem dos trabalhos não serão tomadas
deliberações, exceptuando as previstas expressÍLmenteno presente Regimento;
5. As sessõessó podem ser interrompidas,por decisãodo Presidenteda Assemblei4 para os
seguintesefeitos:
a) Intervalos;
b) Restabelecimento da ordem na sala:
c) Falta de quórum;

Artigo 27'
Uso da palavra
l.O uso da palavra seráconcedido pelo hesidente, nas seguintescondições:
1.1 Aos membrosdaAssembleia:
a) Para tratamento de assuntos de interesse local, a conceder no período de
antes da ordem dos trabalhos, não devendo o tempo exceder dez minutos
por cada membro que para tal se inscreva e por uma só vez;
b) Para reclamações, recursos e protestos, limitando-se as intervenções à
indicação sucinta do seu objectivo e fundamento e por tempo nunca
superior a cinco minutos;
c) Para exercer o direito da defesa;
d) Para intervir nos debates, não podendo cada intervenção exceder dez
minutos;
e) Para apresentaçãode propostas,limitando-se aquelasà indicação sucinta
de seu objectivo, não podendoa apresentaçãoexcedercinco minutos.
1.2 Aos membros da Junta:
a) Para tratamento de assuntosde interesse local, a conceder no local, no
período de antes da ordem dos trabalhos, não devendo o tempo de
intervenção exceder dez minutos, por cada membro que para tal se
inscreva e por um a só vez;
b) Para intervir nos debates, não podendo cada intervenção exceder dez
minutos:
REGIMENTO
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c) Para apresentaçãodo plano de actividades e orçamento ou do relatório e
contas de gerência, intervenção que não poderá exceder trinta minutos;
1.3 Aos representantesde organizaçõespopularesde basetenitorial:
a) Para tratamento de assuntos de interesse local, a conceder no período
antes da ordem de trabalhos, não devendo o tempo de intervenção exceder
cinco minutos, por cada representanteque paÍa tal se inscreva e por uma
só vez;
b) Para intervir nos debates, não podendo cada intervenção exceder dez
minutos;
1.4 Aos representantesdos requerentesdas sessõesextraordiniírias:
a) Para apresentação e justificação do requerimento da sessão
extraordinária, intervenção que não poderá exceder vinte minutos, paÍa a
totalidade dos representantes;
b) Para intervir nos debates, não podendo cada intervenção exceder dez
minutos:
1.5 Ao público:
a) Para tratamento de assuntos de interesse local, a conceder no período
antes da ordem de trabalhos, não devendo o tempo de intervenção do
público exceder dez minutos.
Os membros da Mesa que usaremda palawa reassumirãoas suasfunções imediatamente
a seguir à sua intervenção.
A palavra para esclarecimento limitar-se-á à formulação sintéúca da pergunta e da
respectiva resposta sobre a matéria enunciada pelo orador que tiver acabadode intervir.
4. Os membros da Assembleia que queiram formular pedidos de esclarecimento,devem
inscrever-se logo que finde a intervenção que os suscitou, sendo formulados e
respondidospela ordem de inscrição e por uma só vez.

5. Por cada pedido de esclarecimentoou respectivarespostanão poderá ser excedido o
tempode três minutos.
6. O disposto nos números anteriorespoderá ser alteradoeventualmentepor consensoda
Assembleiaou concessão
da mesa,masnuncaemprejúzo dosdireitosnelesconsignados.
7 . No uso da palavra, não serãopermiüdasintemrpções,salvo com autorizaçãodo oradore
do Presidenteda Mesa. O Presidenteadvertiráo oradorquandoestese afastedo assunto
em discussãoou as suaspalavrassejamofensivas,podendoo Presidenteretirar-lhea
palavrasepersistirna suaatitude.

Artigo 28"
Deliberaçõese votações
1. As deliberações da Assernbleia são tomadas à pluralidade de votos, estandopresentesa
maioria do número legal dos membros da Assemblei4 não contando as abstençõespara o
apuramento da maioria.
2. As votações realizar-se-ão por escrutínio secÍeto sempre que se realizem eleições ou
estejam em causa pessoas.
3. A votação será nominal nos demaiscasos:salvo se o hesidente da Mesa ou a Assembleia
decidirem que os interesses em causa serão melhor defendidos atÍavés de voto secreto.
4. Serão admitidas declarações de voto orais por período não superior a três minutos, ou
escritas, estas a remeter directamente à Mesa, que as mandará inserir na acta.
5. Só poderá haver uma declaração de voto oral por cada membro da Assembleia de
Freguesia.
6. Os membros da Assembleia, incluindo o Presidentee os Secretiíriosda Mesa, poderão
abster-senas votações.
7. O Presidente tem voto de qualidade, valendo por dois o seu voto em caso de empate em
votações por escrutínio nominal.
8. Verifïcado empate numa votação por escrutínio secreto, proceder-se-áimediatamente a
nova votâção e, se o empate se mantiver, adiar-se-áa deüberaçãopara a reunião seguinte.
DEFREGUESIA
DA ASSEMBLEIA
RECIMENTO
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Se na primeira votação dessa reunião se mantiver o empate, proceder-se-áa votação
nominal.

Artigo 29'
Actas
l . De tudo o que ocorrer nas reuniões será lavrada acta, a qual será
elaboradapelo

2.

3.
4.

5.
6.

funcionário da autarquiadesignado,ou, na sua falta, pelos'secretários,devendoser
subscritae assinadapor quema lawou e pelo presidente.
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 sessãoe
imediatamentesubscritapelos membrosda Mesa. Qualqueracta pode sei aprovadaem
minuta desdeque tal sejadecididopela maioriados membrospresentes.
As certidõesdevem ser passadas,
independentemente
do despacho,pelos Secretiiriose
dentrodos oito dias seguintesà entradado respectivorequerimônto.
As certidões das actas podem ser substituídaspor fõtocópias autenticadasquando o
interessadoassimo desejarou sempreque atravéidessemeio possÍìmser alcançados
os
mesmosobjectivos.
jurídicaspoderãorequerercertidõesou fotocópiasdasactas.
Todasaspessoas
As actasapósaprovadassãopublicadasno sítiona internetdaJuntade Freeuesia.

Artigo 30'
FormaçãodasComissões
1 . A Assembleia de Freguesia,ao criar comissõesespecíficas,pode delegar essatarefa em

elementos estranhos à mesma na base do artigo 248" da Constituição da Republica
Portuguesa,mas sempre coordenadapor um membro da Assembleia que será elóito por
esta.
Perde a qualidade de membro da comissão específica aquele que exceder o número
regimentado de faltas injustificadas às respectivasreuniões.

Artigo 31,'
Serviçosde apoio
l . A Assembleia de Freguesia,no exercício das respectivascompetências,é apoiada

administrativamente,sempreque necessi4rio,
por funcionáriosdos serviçosda Junta de
Freguesia,seexistirem,designados
pelorespectivoórgãoexecutivo.

CAPITULO IV
DISPOSIçÕESFINAIS
Artigo 32'
Interpretações
l.

Competeà Mesa, com recursopara a Assembleia,interpretaro presenteRegimentoe
integraras suaslacunas.
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Artigo 33"
Alterações
O presenteregimentopoderáser alteradopela Assembleia,por iniciativa de pelo menos
um terçodos seusmembros.
2. As alteraçõesdo Regimentotêm de ser aprovadaspor maioria absolutado númerolegal
dosmembrosda Assembleia.
l.

Artigo 34'
Entrada em vigor
l . O Regimento entrará em vigor no dia seguinteao da sua aprovaçãoem acta e será
publicadoem edital.
2. Seráfornecido um exemplardo Regimentoa cadamembroda Assembleiae da Juntade
Freguesia.
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