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REGIMENTO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE BOMBARRAL 

 

CAPITULO I 

NATUREZA, PODERES E DEVERES DOS MEMBROS DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

 

Artigo 1.º 

Natureza 

A Assembleia Municipal é o órgão deliberativo do município. 

 

Artigo 2.º 

Deveres 

1. Constituem deveres dos membros da Assembleia Municipal. 

a) Comparecer às sessões da Assembleia Municipal, bem como às reuniões das comissões a 

que pertençam sendo-lhe marcada falta se não se apresentarem no prazo de 60 (sessenta) 

minutos após a hora marcada na convocatória; 

b) Participar nas votações; 

c) Observar a ordem e a disciplina fixadas neste regimento e acatar a autoridade do Presidente 

da Mesa da Assembleia Municipal; 

2. Aberta a sessão e iniciados os respectivos trabalhos, nenhum dos membros da Assembleia, se 

poderá ausentar por período superior a 30 minutos, cabendo a respectiva fiscalização à Mesa, 

que poderá averbar a correspondente senha de presença dando conhecimento do acto à 

Assembleia. 

3. As faltas às reuniões deverão ser justificadas por escrito junto da Mesa da Assembleia no 

prazo de cinco dias a contar da data da sessão ou reunião em que a falta se tenha verificado. 

 

Artigo 3.º 

Poderes 

Constituem poderes dos membros da Assembleia Municipal, a exercer nos termos deste 

Regimento: 

a) Participar nas discussões, apresentar moções, requerimentos e propostas; 

b) Apresentar protestos e contra-protestos, reclamações, votos de louvor, congratulação ou pesar, 

respeitantes a acontecimentos relevantes locais, nacionais e internacionais; 
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c) Propor alterações ao regimento da Assembleia Municipal; 

d) Solicitar à Câmara Municipal, por intermédio do Presidente da Mesa, informações e 

esclarecimentos que entendam necessários em matéria da autarquia local, devendo aquele dar 

seguimento a tais solicitações no prazo de 5 dias úteis. 

 

CAPITULO II 

MESA DA ASSEMBLEIA 

Artigo 4.º 

Composição e eleição 

1. A Mesa da Assembleia é composta pelo Presidente, Primeiro Secretário e Segundo Secretário 

e é eleita, por escrutínio secreto, pela Assembleia de entre os seus membros, por meio de 

listas ou eleição uninominal cabendo ao plenário deliberar sobre forma de votação 

2. A Mesa será eleita para o período do mandato, podendo os seus membros ser destituídos pela 

Assembleia Municipal, em qualquer altura, por deliberação tomada pela maioria do número 

legal dos membros da Assembleia. 

3. Serão eleitos os candidatos que obtiverem o maior número de votos validamente expressos. 

4. Terminada a votação para a Mesa e verificando-se empate relativamente ao Presidente, 

proceder-se-á a nova eleição após o que, mantendo-se o empate, será declarado Presidente o 

cidadão que, de entre os membros que ficaram empatados, se encontrava melhor posicionado 

na lista mais votada na eleição para a Assembleia Municipal. 

5. Se o empate se verificar relativamente aos Secretários da Mesa, proceder-se-á a nova eleição, 

após o que, mantendo-se o empate, caberá ao Presidente a respectiva designação de entre os 

membros que ficaram empatados. 

 

Artigo 5.º 

Funcionamento da Mesa 

1. O Presidente será substituído nas suas faltas e impedimentos pelo Primeiro Secretário e este 

pelo Segundo Secretário. 

2. Sempre que a Mesa da Assembleia não esteja completa por falta de um dos seus membros, o 

Presidente ou o seu substituto convidará o grupo municipal que o ausente integrar a indicar um 

membro da Assembleia presente, para integrar a Mesa. 



 

4 

 

3. Na falta de indicação nos termos do número anterior ou quando o ausente for independente, 

compete ao presidente ou ao seu substituto designar qualquer dos membros da Assembleia 

Municipal presentes, para integrar a Mesa. 

4. Na ausência simultânea de todos ou da maioria dos membros da Mesa a Assembleia elege, 

por voto secreto, de entre os membros presentes, o número necessário de elementos para 

integrar a Mesa que vai presidir à reunião. 

 

Artigo 6.º 

Competências da Mesa, do Presidente e Secretários 

1.  Compete à Mesa da Assembleia Municipal: 

a) Marcar as sessões e proceder às convocatórias, fixando a ordem e o lugar dos trabalhos; 

b) Dar seguimento a todas as iniciativas da Assembleia e assinar os documentos expedidos; 

c) Proceder à marcação e justificação de faltas dos membros da Assembleia Municipal. 

d) Comunicar à Assembleia de Freguesia ou à Câmara Municipal as faltas do presidente de 

Junta e do presidente da Câmara às reuniões da Assembleia Municipal; 

e) Decidir sobre todas as questões de interpretação e integração do regimento; bem como 

exercer quaisquer outras competências que lhe sejam conferidas por lei, pelo Regimento ou 

pela Assembleia Municipal. 

2.  No exercício das atribuições e competências que a lei lhe confere no que respeita ao dever de 

assegurar o regular funcionamento da Assembleia, compete em especial ao Presidente da 

Assembleia Municipal: 

a)  Presidir à Mesa; 

b)  Presidir às sessões, declarar a sua abertura, suspensão e encerramento e dirigir os 

respectivos trabalhos; 

c)  Dar conhecimento à Assembleia de todas as mensagens, informações e demais expediente 

recebido; 

d)  Conceder a palavra e assegurar a sequência dos debates; 

e)  Admitir ou rejeitar as propostas, reclamações e requerimentos, verificada a sua regularidade 

regimental e nos termos da lei, sem prejuízo do direito do recurso para a Assembleia; 

f)  Pôr à disposição e votação as propostas e os requerimentos admitidos; 

g)  Dar conhecimento ao Presidente da Câmara dos pedidos de informações e esclarecimentos 

que lhe sejam solicitados por qualquer membro da Assembleia; 
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h)  Manter a ordem e a disciplina, bem como a segurança da Assembleia podendo para isso 

requisitar e usar os meios necessários, tomando as medidas que entender convenientes; 

i)  Exercer todas as demais competências ou atribuições que lhe sejam fixadas por lei, pelo 

Regimento ou pela Assembleia Municipal. 

3.  Os Secretários coadjuvam o Presidente nas suas funções e, especialmente: 

a)  Procedem à conferência das presenças, do registo das faltas e das votações e à verificação 

do quórum; 

b)  Orientam a elaboração e redacção das actas. 

4.  De todas as deliberações da Mesa cabe recurso para o plenário da Assembleia Municipal. 

 

CAPITULO III 

FUNCIONAMENTO DA ASSEMBLEIA 

 

Artigo 7.º 

Sessões Ordinárias e Extraordinárias 

1.  A Assembleia municipal reunirá em sessões ordinárias e extraordinárias: 

a)  As sessões ordinárias serão anualmente em número de cinco e terão lugar em fevereiro, 

abril, junho, setembro e novembro ou dezembro, destinando-se a segunda e a quinta 

sessões, respectivamente, à apreciação do inventário de todos os bens, direitos e 

obrigações patrimoniais e respectiva avaliação, e ainda à apreciação e votação dos 

documentos de prestação de contas, bem como à aprovação das opções do plano e da 

proposta do orçamento; 

b)  As sessões extraordinárias serão convocadas nos termos da Lei sempre que consideradas 

necessárias. 

2.  As sessões da Assembleia Municipal não poderão exceder a duração de 3 dias e 1 dia, 

consoante se trate de sessão ordinária ou extraordinária, salvo quando a própria Assembleia 

delibere o seu prolongamento até ao dobro das durações referidas. 

3.  As sessões da Assembleia Municipal serão, preferencialmente, à sexta-feira e terão o seu 

início às 21h (vinte e uma horas), não devendo terminar após as 24h (vinte e quatro horas). No 

entanto, por proposta da Mesa ou a requerimento de um grupo municipal, aprovado pela 

maioria dos membros presentes, poderá o período de funcionamento ser prolongado até ao 

limite máximo de uma hora, podendo este limite ser ultrapassado tendo em vista a conclusão 

de deliberação sobre assunto cuja apreciação se tenha iniciado há 30 (trinta) minutos.  
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4.  As sessões ordinárias e extraordinárias da Assembleia serão convocadas pelo seu Presidente, 

com o mínimo de 8 dias consecutivos de antecedência e 5 dias consecutivos de antecedência 

respetivamente, através de protocolo ou carta registada e correio eletrónico para cada um dos 

seus membros, ao Presidente da Câmara e aos vereadores. 

5.  A convocatória a enviar aos membros da Assembleia e ao Presidente da Câmara e vereadores, 

deverá ser acompanhada dos documentos necessários e elucidativos, respeitantes aos 

assuntos a tratar na ordem do dia, os quais serão enviados por correio eletrónico, excepto nos 

casos em que tenha sido expressamente solicitado o seu envio em suporte papel. 

6.  A convocatória, que deverá anunciar a ordem do dia, constará de edital afixado nos locais de 

estilo e deverá ainda ser publicada no sítio da Internet do Município, sendo dela dado 

conhecimento aos meios de comunicação social local. 

 

Artigo 8.º 

Local das Sessões 

1.  A Assembleia Municipal reunirá na sede do Município, podendo reunir em outro local se o 

plenário assim o entender, sem prejuízo do disposto no número seguinte. 

2.  As sessões ordinárias poderão realizar-se nas diferentes freguesias do concelho, devendo o 

respectivo local ser aprovado pelo plenário na sessão ordinária imediatamente anterior à sua 

realização. 

 

Artigo 9º 

Períodos das Reuniões 

Em cada sessão ordinária há um período designado “Antes da Ordem do Dia” (PAOD) e outro 

designado “Ordem do Dia” (POD). 

 

Artigo 10º 

Antes da Ordem do Dia 

1. O período antes da ordem do dia será destinado a tratar dos seguintes assuntos: 

a) Apreciação, discussão e votação da acta da sessão anterior, cuja leitura é dispensada 

desde que a mesma tenha sido previamente remetida aos seus membros; 

b) Leitura resumida do expediente, dos pedidos de informação e esclarecimentos formulados, 

bem como das respostas que os mesmos suscitem; 



 

7 

 

c) Deliberar sobre votos de louvor, congratulação, saudação, protesto ou pesar que sejam 

apresentados por qualquer membro da Assembleia ou pela Mesa; 

d) Interpelações, mediante perguntas orais à Câmara, sobre assuntos da respectiva 

administração e resposta dos membros desta; 

e) Apresentação de assuntos de interesse local; 

f) Votação de recomendações ou pareceres que sejam apresentados por qualquer membro 

ou solicitado pela Câmara. 

2. O período “Antes da Ordem do Dia”, tem a duração máxima de 60 minutos, excluindo o tempo 

previsto nas alíneas a) e b), sendo garantido o uso da palavra por ordem das inscrições.  

3. Sem prejuízo do disposto no número seguinte, o tempo de intervenção será rateado de acordo 

com a tabela anexa. 

4. Durante este período a Câmara Municipal não poderá usar da palavra, no conjunto das suas 

intervenções, por período de tempo superior a quinze minutos, sendo o resto do tempo 

distribuído por cada força política representada, de acordo com a tabela anexa. 

 

Artigo 11º  

Ordem do Dia 

1. O período da ordem do dia será destinado exclusivamente à matéria constante da 

convocatória. 

2. Em cada sessão ordinária será apreciada uma informação escrita do Presidente da Câmara 

acerca da actividade desta, bem como da situação financeira do Município. 

3. Para intervir nos debates, na ordem do dia, será concedida a palavra a cada membro que para 

tal se inscreva, no máximo de quatro vezes em cada ponto da ordem de trabalhos. 

4. Os tempos para cada ponto da ordem de trabalhos distribuem-se de acordo com a tabela 

anexa, sendo definidos os níveis de assunto pela Mesa e sendo ouvidos os líderes dos grupos 

municipais. 

5. A apresentação de cada proposta, pelo membro da Assembleia proponente ou pela Câmara, 

relativa a cada ponto da ordem do dia, deve limitar-se à indicação sucinta do seu objecto e fins 

que visa prosseguir, não podendo exceder o total de dez minutos. 

6. Os vereadores da Câmara Municipal devem assistir às sessões da Assembleia Municipal, 

podendo ainda intervir, sem direito a voto nas discussões, a solicitação do plenário ou do 

Presidente da Câmara ou do seu substituto legal, ou quando invoquem o exercício do direito de 

defesa da honra. 

 



 

8 

 

Artigo 12º  

Distribuição dos tempos e organização das intervenções 

1. Os tempos de intervenção a utilizar pelos Grupos Municipais serão distribuídos 

proporcionalmente ao número de membros de cada Grupo, assegurando-se um tempo mínimo 

a cada um deles. 

2. Aos membros que no decurso do mandato venham a assumir o estatuto de independentes é 

atribuído o tempo de intervenção equivalente ao atribuído a cada membro integrante do Grupo 

Municipal a que pertencia. 

3. Será igualmente definido um tempo de intervenção para a Câmara. 

4. É da exclusiva responsabilidade dos Grupos Municipais, dos Membros que tenham passado à 

situação de Independentes e da Câmara a gestão dos tempos de intervenção que o regimento 

lhes atribui. 

5. Todas as formas de uso da palavra previstas neste regimento contam para os tempos definidos 

na tabela anexa - Tabela de distribuição de tempos de intervenção. 

6. Com excepção dos requerimentos feitos nos termos previstos neste regimento, nenhum 

documento entrado na Mesa durante os trabalhos pode ser votado sem que previamente tenha 

sido fornecida uma cópia a cada Grupo Municipal e aos Membros Independentes. 

 

Artigo 13.º 

Uso da Palavra 

1.  Em cada sessão a palavra será concedida pelo Presidente aos membros da Assembleia para: 

a)  Tratar de assuntos de interesse local; 

b)  Participar nos debates e apresentar propostas; 

c)  Invocar o regimento ou interrogar a Mesa; 

d)  Fazer requerimentos; 

e)  Apresentar reclamações, recursos, protestos ou contra-protestos; 

f)  Pedir ou dar explicações ou esclarecimentos; 

g)  Formular declarações de voto; 

h)  Exercer o direito de defesa da honra; 

i)  Tudo o mais contido na lei ou no presente regimento. 

2.  Quem solicitar a palavra deve declarar para que fim a pretende usar, não podendo usá-la para 

fim diverso daquele para que lhe foi concedido. 
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3.  No uso da palavra não serão permitidas interrupções, devendo o Presidente advertir o orador, 

quando este se desviar do assunto em discussão ou quando o discurso se torne ofensivo, 

devendo o Presidente retirar-lhe a palavra se persistir na sua atitude. 

4.  Se os membros da Mesa quiserem usar da palavra na sessão plenária na qual se encontrem 

em funções não podem reassumi-las até ao termo do debate ou da votação, se a esta houver 

lugar. 

 

Artigo 14.º 

Requerimentos 

1.  São considerados requerimentos apenas os pedidos dirigidos à Mesa respeitantes ao processo 

de apresentação, discussão e votação de qualquer assunto ou ao funcionamento da sessão. 

2.  Os requerimentos podem ser formulados por escrito ou oralmente. 

3.  Os requerimentos escritos são imediatamente anunciados pela Mesa e distribuídos pelos 

grupos municipais. 

4.  Os requerimentos orais, assim como a leitura dos requerimentos escritos, se pedida, não 

podem exceder dois minutos. 

5.  Admitido qualquer requerimento, é o mesmo imediatamente votado sem discussão. 

6.  A votação dos requerimentos é feita pela ordem da sua apresentação. 

7.  São admitidas declarações de voto orais ou escritas, não podendo as mesmas exceder 

os dois minutos de duração. 

 

Artigo 15.º 

Invocação do regimento ou da lei e perguntas à Mesa 

1.  O membro da Assembleia que pedir a palavra para invocar o regimento ou a lei deve indicar a 

norma respetiva, com as considerações estritamente indispensáveis para o efeito. 

2.  Os membros da Assembleia podem interpelar a Mesa quando tenham dúvidas sobre as 

decisões ou a orientação dos trabalhos. 

3.  Não há justificação nem discussão das perguntas dirigidas à Mesa. 

4.  O uso da palavra para invocar o regimento ou a lei e interpelar a Mesa não pode exceder dois 

minutos. 
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Artigo 16.º 

Pedidos de Esclarecimento 

1.  A palavra para esclarecimentos limita-se à formulação sintética da pergunta e da respectiva 

resposta sobre a matéria em dúvida enunciada pelo orador que tiver acabado de intervir. 

2.  Os membros da Assembleia Municipal que queiram formular pedidos de esclarecimento devem 

inscrever-se até ao termo da intervenção que os suscitou, sendo formulados e respondidos 

pela ordem de inscrição. 

3.  O orador interrogante e o orador respondente dispõem de três minutos por cada intervenção, 

não podendo, porém, o orador respondente acumular tempos de resposta por período superior 

a cinco minutos se não desejar usar da palavra a seguir a cada orador interrogante. 

 

Artigo 17.º 

Proibição do uso da palavra no período da votação 

Anunciado o início da votação, nenhum membro da Assembleia pode usar da palavra até à 

proclamação do resultado, excepto para apresentar requerimentos respeitantes ao processo de 

votação. 

 

Artigo 18.º 

Exercício do direito de defesa da honra 

1. Sempre que um membro da Assembleia Municipal ou da Câmara considere que foram 

proferidas expressões ofensivas da sua honra ou consideração pode, para se defender, usar 

da palavra por tempo não superior a três minutos. 

2. O autor das expressões consideradas ofensivas pode dar explicações por tempo não superior a 

três minutos. 

3. O presidente anotará o pedido para a defesa referido no número um, para conceder o uso da 

palavra, e respectivas explicações a seguir ao termo do debate em curso, sem prejuízo de 

poder conceder imediatamente, quando considere que as situações especialmente o justificam. 

 

Artigo 19.º 

Protestos e contra-protestos 

1. Por cada grupo municipal e sobre a mesma intervenção apenas é permitido um protesto. 

2. O tempo para o protesto não deverá ser superior a três minutos. 
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3. Não são admitidos protestos a pedidos de esclarecimento e às respectivas respostas, bem 

como a declarações de voto. 

4. O contra-protesto tem lugar imediatamente a seguir ao protesto a que respeite e não pode 

exceder dois minutos. 

 

Artigo 20.º 

Declarações de Voto 

Serão admitidas declarações de voto vencido, orais, por períodos não superiores a 4 minutos 

de duração, ou escritas, estas a remeter directamente à Mesa, durante a sessão, as quais 

depois de lidas serão inseridas na acta. 

 

Artigo 21.º 

Recursos 

1. Qualquer membro da Assembleia pode recorrer das decisões do presidente ou da Mesa. 

2. O recorrente pode usar da palavra para fundamentar o recurso por tempo não superior a três 

minutos. 

3. No caso de recurso apresentado por mais de um membro, só pode intervir na respectiva 

fundamentação um dos seus apresentantes, pertençam ou não ao mesmo grupo municipal. 

4. Havendo vários recursos com o mesmo objecto, só pode intervir na respectiva fundamentação 

um membro de cada grupo municipal a que os recorrentes pertençam. 

5. Podem ainda usar da palavra pelo período de três minutos, um membro de cada grupo 

municipal que não se tenha pronunciado nos termos dos números anteriores. 

 

Artigo 22.º 

Intervenção do Público 

1. Nas sessões ordinárias, imediatamente antes de iniciada a ordem de trabalhos abre-se um 

período para intervenção do público. 

2. Neste período, que terá a duração máxima de trinta minutos, cada munícipe poderá utilizar a 

palavra pelo período máximo de 5 minutos, para solicitar esclarecimentos, podendo o 

presidente da Mesa fazer a gestão do tempo em função do número de inscritos. 

3. Os munícipes interessados poderão inscrever-se até ao final do período destinado à 

intervenção do público. 
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4. Os esclarecimentos solicitados deverão ser prestados pelo senhor Presidente da Câmara, que 

poderá para o efeito solicitar a intervenção do membro do executivo habilitado a fazê-lo, não 

podendo exceder os cinco minutos. 

 

Artigo 23.º 

Quórum e formas de votação 

1. As sessões da Assembleia Municipal são públicas nos termos da lei e do presente Regimento. 

2. As sessões da Assembleia Municipal não terão lugar quando não esteja presente a maioria do 

número legal dos seus membros. 

3. Quando não possa reunir por falta de quórum, o qual deve ser verificado até trinta minutos 

após a hora prevista na convocatória para início dos trabalhos, o Presidente da Assembleia 

designa outro dia para nova sessão ou reunião, que tem a mesma natureza da anterior; 

4. As deliberações são tomadas à pluralidade de votos, estando presente a maioria do número 

legal dos seus membros, tendo o Presidente voto de qualidade, no caso de empate. 

5. Compete ao Presidente, decidir sobre a forma de votação, podendo qualquer membro propor 

que a mesma se faça nominalmente ou por escrutínio secreto. 

6. Sempre que as deliberações envolvam a apreciação de comportamentos ou qualidades de 

qualquer pessoa são tomadas por escrutínio secreto. 

7. Nenhum membro da Assembleia Municipal pode votar em matérias que se encontre ou 

considere impedido, na estreita observância da lei. 

 

Artigo 24.º 

Publicidade das deliberações 

1. Para além da publicação no Diário da República quando a lei expressamente o determine, as 

deliberações do órgão bem como as decisões dos respectivos titulares, destinadas a ter 

eficácia externa, devem ser publicadas em edital afixado nos lugares de estilo, durante 5 dos 

10 dias subsequentes à tomada da deliberação ou decisão, sem prejuízo do disposto em 

legislação especial.  

2. Os actos referidos no número anterior são ainda publicados no sítio da Internet, em boletim da 

autarquia local e nos jornais regionais editados ou distribuídos na área do respetivo município, 

nos trinta dias subsequentes à sua prática, que reúnam cumulativamente as seguintes 

condições: 

a) Sejam portugueses, nos termos da lei; 

b) Sejam de informação geral; 
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c) Tenham periodicidade não superior à quinzenal; 

d) Contem com uma tiragem média mínima por edição de 1 500 exemplares nos últimos seis 

meses; 

3. Simultaneamente, as deliberações do órgão e as decisões dos respectivos titulares, destinadas 

a ter eficácia externa, bem como toda a informação com origem na Assembleia Municipal 

deverá ser colocada em local devidamente identificado, através de logotipo próprio identificativo 

da Assembleia Municipal, no sítio da Internet do Município, estruturada da seguinte forma: 

a) Composição da Assembleia 

b) Regimento da Assembleia 

c) Comissões 

d) Sessões da Assembleia 

e) Juntas de Freguesia 

f) Actas 

g) Deliberações  

H) Requerimentos 

I) Moções 

J) Recomendações  

K) Votos 

L) Edições e Publicações 

M) Gravações áudio e vídeo das Assembleias 

4. Desde que haja meios disponíveis para tal as gravações áudio e vídeo poderão ser divulgadas 

em tempo real ou diferido através dos meios eletrónicos da autarquia. 

5. No sítio da Internet do Município destinado à Assembleia Municipal existirá uma área reservada 

aos membros eleitos onde deverá ser disponibilizada toda a documentação referente às 

sessões a realizar. 

 

Artigo 25.º 

Actas 

1. De cada reunião ou sessão é lavrada acta, que contém um resumo do que de essencial nela se 

tiver passado, indicando, designadamente, a data e o local da sessão ou reunião, os membros 

presentes e ausentes, os assuntos apreciados, as decisões e deliberações tomadas e a forma 

e o resultado das respectivas votações e, bem assim, o facto de a acta ter sido lida e aprovada. 

2. Todas as reuniões ou sessões são gravadas a fim de se proceder à redacção da respectiva 

acta a qual será lavrada por um funcionário da autarquia designado para o efeito e postas à 

aprovação de todos os membros no final da respectiva sessão ou reunião ou no início da 

seguinte, sendo assinadas, após aprovação, pelo Presidente e por quem as lavrou. 
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3. As actas ou o texto das deliberações mais importantes podem ser aprovadas em minuta, no 

final das sessões ou reuniões, desde que tal seja deliberado pela maioria dos membros 

presentes, sendo assinadas, após aprovação, pelo Presidente e por quem as lavrou. 

4. As deliberações dos órgãos só adquirem eficácia depois de aprovadas e assinadas as 

respectivas actas ou depois de assinadas as minutas, nos termos dos números anteriores. 

5. Os membros do órgão podem fazer constar da acta o seu voto de vencido e as razões que o 

justificam, nos termos da lei e do presente Regimento. 

6. As certidões das actas devem ser solicitadas por escrito através de requerimento do qual 

constem os elementos essenciais à sua identificação, bem como o nome, morada e assinatura 

do interessado. A entidade a quem foi dirigido o pedido de certidão deve, no prazo de 10 dias, 

comunicar a data, local e modo para obter a certidão.  

7. As certidões referidas no número anterior podem ser substituídas por fotocópias autenticadas. 

 

Artigo 26.º 

Grupos Municipais 

1. Cada partido, coligação de partidos ou grupo de cidadãos, podem constituir-se em Grupo 

Municipal, nos termos da Lei. 

2. A constituição de cada Grupo Municipal efectua-se mediante comunicação dirigida ao 

Presidente da Assembleia, assinada por todos os membros que o compõem, indicando a sua 

designação, bem como a respetiva direção.  

3. Qualquer alteração na composição do Grupo Municipal ou da sua direção, referida no número 

anterior, será igualmente comunicada ao Presidente da Assembleia.  

4. As comunicações a que se referem os números 2 e 3 do presente artigo, serão transcritas 

integralmente na acta da reunião subsequente à sua entrada na Mesa.  

5. Cada Grupo Municipal estabelece livremente a sua organização.  

6. São incompatíveis as funções de Presidente da Assembleia ou Membro da Mesa e as de 

direcção de Grupo Municipal.  

 

Artigo 27.º 

Comissões 

1. A Assembleia Municipal pode constituir Comissões especializadas de carácter eventual ou 

permanente, às quais compete apreciar os assuntos objecto da sua constituição, 

apresentando os respetivos relatórios na sessão ordinária da Assembleia imediatamente 

seguinte.  
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2. Os prazos referidos no n.º 1 do presente artigo não se aplicam às comissões permanentes.  

3. As Comissões serão compostas por Membros efectivos e suplentes, representantes dos 

Grupos Municipais, com assento na Assembleia Municipal, em número a fixar pela mesma.  

4. A Assembleia Municipal fixará o prazo em que os mesmos indicarão os seus representantes na 

Comissão.  

5. Na ausência do Membro efectivo, o Membro suplente indicado pelo respectivo Grupo Municipal 

entrará de imediato em funções;  

6. Os Grupos Municipais poderão substituir os Membros indicados para as Comissões, através de 

comunicação escrita, efectuada ao Presidente da Assembleia Municipal;  

7. Nas reuniões das Comissões poderão participar, sem direito a voto, todo e qualquer Membro 

da Assembleia Municipal, bem como terceiras pessoas convidadas para o efeito pela própria 

Comissão.  

8. A primeira reunião da comissão, convocada pelo Presidente da Mesa da Assembleia, será 

inicialmente dirigida primeiro eleito da lista mais votada que fizer parte da comissão, a fim 

de, logo no seu início, se proceder à eleição do presidente da Comissão e de um secretário, 

que substituirá aquele nas suas faltas e impedimentos. 

9. As Comissões deliberam desde que estejam presentes os membros efectivos ou suplentes que 

representem mais de 50% dos Membros da Assembleia Municipal. 

10. Das reuniões deverão ser lavradas actas e elaborados relatórios para apreciação da 

Assembleia Municipal. 

 

Artigo 28.º 

Comissão Permanente 

1. A Assembleia Municipal terá uma Comissão Permanente presidida pelo Presidente da 

Assembleia Municipal e com a seguinte composição: 

- Partido Socialista – 3 elementos; 

- Partido Social Democrata – 3 elementos; 

- Coligação Democrática Unitária – 1 elemento; 

- Centro Democrático Social – 1 elemento; 

- Independente – 1 elemento; 

- O Presidente da Assembleia Municipal integra o número de elementos do Partido pelo 

qual foi eleito; 
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2. A Comissão reúne mediante convocação do Presidente da Assembleia Municipal para:  

a) Pronunciar-se sobre todos os assuntos relacionados com o regular funcionamento da 

Assembleia Municipal; 

b) Apreciar os assuntos e propostas a agendar nas reuniões da Assembleia Municipal; 

c) Apreciar todos os assuntos de interesse para a vida municipal. 

 

Artigo 29.º 

Funcionamento das Comissões 

1. As reuniões das comissões serão marcadas pelo Presidente da Comissão, sem prejuízo do 

disposto no n.º 9 do artigo 27.º, não podendo efetuar-se durante as sessões plenárias da 

Assembleia Municipal. 

2. A ordem de trabalhos será fixada pela comissão ou pelo seu Presidente, ouvidos os restantes 

membros da comissão. 

3. Em cada reunião das comissões será elaborada uma acta, por um funcionário da autarquia 

designado para o efeito, da qual constarão as indicações das presenças e faltas, o resumo dos 

assuntos tratados e todos os elementos julgados de interesse pela comissão. 

4. As actas poderão ser consultadas por qualquer membro da Assembleia Municipal, pelo que 

será enviada uma cópia para a Mesa da Assembleia. 

5. As comissões dispõem das instalações na sede da Assembleia Municipal. 

6. As comissões obterão os elementos necessários à apreciação dos assuntos que constituem a 

sua finalidade por contacto directo com a Câmara Municipal ou outras entidades. 

7. Dos trabalhos e deliberações das comissões será dado conhecimento ao plenário da 

Assembleia pelo Presidente, podendo, no entanto, intervir qualquer dos membros da comissão. 

8. Os trabalhos das comissões deverão ser apoiados por funcionários da autarquia, requeridos 

pelo Presidente da Comissão ao Presidente da Câmara Municipal. 
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CAPITULO IV 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Artigo 30.º 

Casos Omissos 

Em tudo o que não estiver previsto no presente regimento aplicar-se-ão as normas legais. 

 

Artigo 31.º 

Entrada em vigor 

O regimento entrará em vigor imediatamente após a sua aprovação. 
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ANEXO 

 

Tabela de distribuição de tempos de intervenção 

 

 
N.º de 

Membros 
PAOD 

POD 

Níveis dos Assuntos 

A – 90 m B – 64,5 m C – 46,5 m D – 31 m 

Câmara 

Municipal 
_____ 13 40 25 20 10 

Partido 

Socialista 
11 19 36 27 19,5 12,5 

Partido Social 

Democrata 
11 19 36 27 19,5 12,5 

Coligação 

Democrática 

Unitária 

1 3 6 3,5 2,5 2 

Centro 

Democrático 

Social 

1 3 6 3,5 2,5 2 

Independente 1 3 6 3,5 2,5 2 

 

Totais 

 

25 
60 

minutos 
90 minutos 

64,5 

minutos 
46,5 minutos 31 minutos 

Legenda: Níveis de Assuntos 

A 

Apreciação do inventário de todos os bens, direitos e obrigações patrimoniais, a 

respectiva avaliação, e a apreciação e votação dos documentos e prestação de contas do 

ano anterior, 

Aprovação das opções do plano e da proposta do orçamento para o ano seguinte 

 

PAOD – Período Antes da Ordem do Dia 

POD – Período da Ordem do Dia 


