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REGIMENTO DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA

DE SÃO CAETANO

Gapítulo I
l{atrreza e Conpe€ncias da Assembleia

Artigo 1.o
Naturcza

A Assembleia de Ftegnresia é o órgão delibem$rro ftegitresia, sen6 constituída por
7 elementos, eleitos por sufrágio universal, direto e secreto dos cidadãos
recenseados na área da freguesia.

Artigo 2.o
Natureza das Competências

Sem prcjuÍzo das demais competências Íegais e de acordo com o disposto no
artigo 3-o da Lei n.o 75nO13, de 12 de seternbtro, a Âssembleia de Freguesia tem
as competências de apreclação e fiscalização e cornpetências de funcionamento.

Artigo 3.o
Gompetências de apreciação e fiscalização

1 - compete à Assembleia de Frcguesia, sob proposta da Junta de Freguesia:

a) Aprorcr as opções do plano e a oÍoposta de or,çamento, bem como as suas
revisões;

b) Apreciar o inventário dos bens, direitos e obrigações patrimoniais e a
respetiva avaliação, bem como apreciar e wtar os doarrnentos de
prestação de contas;

c) Autorizar a Junta de Freguesia a conlnair anplÉstimos e a proceder a
abertura de crédito;

d) Aprovar as taxas e os preços da fregiuesia e fixar o reçeüvo vdorì

e) Autorizar a aquisição, alienação ou onoração de bens imóveis de valor
superior ao lirnite fixado paÍa a Junta de Freguesia e definir as respetivas
condiSesgerais, @endo determinaro recureo à hasta púbtica;

D Aprovar os regulamentos extemos;

g) Autorizar a celebração de conhatos de delegação de competências e de
acordos de execução entrc a Junta de Freguesia e a Câmana Municipal,
bem como a respetiva rcsolução e, no cass dos rcntratos de delegação de
competências, a sua revogação;



W
qs-rFf(

ül"K

SgÉ,t..t

\h-f
ï

h) Autorizar a celebração de protocolos com instituições públicas, particulares
e coçerativãs que desenvolvam a suÉt atiüdade na circunscrição tenitorial
da freguesia, êsignadamente quando os equipamentos envolüdos sejam
proprieclacle da freguesia e salvaguade a sua utilização pela comunidade
local;

i) Autorizar a fneguesia a estabelecer Íormas de cooperação com entidades
públicas ou privadas;

j) Autorizaa ornessfu cb qoiofnranceiro ou de cp.ralcperoutra natureza às
instituições dedicadas ao desenvolümento de atividades culturais,
recreativas e desportivas legalmente constituídas pelos trabalhadores da
fteguesia;

k) Aprcvaro mapa de pessoa dos serviços da fteguesia;

l) Aprovara criação e a reorganizago dos seMços da treguesia;

m) Regulamentar a apascentação de gado, na respetiva área geográfica;

n) Estabelecer, após paÍecer da Comissão de Heráldica da Associação dos
Arqueólogos Forhrgueses, a constituição dos brasÕes, dos selos e das
bandeiras da @uesia e das suas locdidades e porroa$es e proceder à
sua publicação no Diário cla Repúbtica;

o) Verificar a conformidade dos requisitos relativos ao exercício de funções a
tempo ou a meio ternpo do Fesidente da junta de fteguesia;

p) Autorizar a celebração de protomlos de geminação, amizade, cooperação
ou parceria anfe fquesic csn dniddes, guer m nível das suas
denomina@es, quer quanto ao orago da feguesia ou a outras
características de índole cultural, económica, histórica ou geográfica.

2 - Compete ainda à Assembleia de Freguesia:

a) AeitardoaSes, legados e heranças a benefício de inventário;

b) Estabelecer as normas gerais de administração do património da freguesia
ou sob sua jurisdição;

c) Deliberar sobre a adminÍstração dos recursos hídricos que integram o
domínio público da fieguesia;

d) Conhecer e to{fiar psição s6re os relatóríos definit*vos resultantes de
ações tutelares ou de auditorias executadas sobre a atividade dos órgão e
serviços da fieguesia;

e) Apreciar, em cada uma das sessões ordinárias, uma informação escrita do
presidente da junta de freguesia âcerca da atividade desta e da situação
financeira da feguesia, a qual deve ser enviada ao presidente da mesada
assembleia de freguesia com a antecedência de cinco dias sobrc a data de
inÍcio da sessão;
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0 Discutir, na sequência de pedido de qualquer dos titulares do direito de
oposição, o relatório a que se referc o Estatuto do Direito de Oposição;

g) Aprovar referendo locais;

h) Apreciar a recusa da prestação de quaisquer informa@es ou reqrsa da
entrega de doqrnentos por parte da junta de fegruesia ou de qualquer dos
seus membros que obstem à realização de ações de acompanhamento e
fiscalização;

i) Acompanhar e fiscalizar a atividade da junta de freguesia;

j) Pronunciar-se e deliberar sobre todos os assuntos que visem a
prcssecução das atribuições da freguesia;

k) Pronunciar-se e deliberar sobre todos os assuntos com interesse para a
freguesia, por sua iniciativa ou após solicÍtaçfu da junta de freguesia.

3 - Não podem ser alteradas na Assembleia de Freguesia as propostas
apresentiadas pela junta de fregnmia referidas nas alÍneas at f) e k) & n.o 1, nem
os documentos referidos na alÍnea b) do mesÍno número, sem prejuízo de esta
poder vir a acolher em no\€ proposta as recomendações ou sugestões feitas pela
assembleia de fugrcsia.

Artigo 4.o
Competências de Funcionamento

1 - Compete à Assembleia de Freguesia:

a) Elaborar o seu Regimento;

b) Deliberar sobre recursos interpostos da marcação de faltas injustificadas
aos seus membros;

c) Deliberar sobne a consütuição de deÍegações, mmissões ou grupos de
trabalho para o estudo de matérias relacionadas com as atribuições da
freguesia e sem prejudicar o funcicnamento e atiüdade normal da Junta de
Freguesia;

d) solicitar e rcceber informação, atlavés da mesa e a pdido de qualquer
membÍo, sobre assurËos & Ínteresse peÍïl a fregruesia e s#e a execução
de deliberações anteriores.

2 - No exelcício das reçeüvas cornpe*ênci€rsì, a assembleia de freguesia é
apoiada, sendo caso disso, por trabalhadores dos serviços da freguesia
designados pela junta de freguesia.

Gapítulo ll

Mesa da Assendrkla e Conpetências
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Secção I

Iìllesa da Assembbia

Artigo 5."
Gonposição da rnesa

1 - A mesa da Assembleia é composta por uÍn presirÍente, um primeiro secretário e
um segundo secretário e é eleita plo período do mandato da Assembleia.

2 - Q presi&nte é st"ü€ütrÍdo, Íras suas Íaltras e inpedlrnentos, pelo primeiro
secrctário e este pelo segundo secretário.

3 - Na ausência simdtânea de bdos ou da maioria dos membros da mesa, a
Assembleia elege, por voto secreto, de entre os membros presentes, o número
necessário de elernentos para integrar a mesa que vai presidir à reunião.

Artigo 6."
Eleição & mesa

1- A mesa é ebita por escrutínio secreto, poên& os seLrs membros ser
destituídos em qualquer altura, por deliberação tomada pela maioria do número
legal dos mernbros da Assembleia.

2 - só poderão ser eleitos pam a mesa os membros da Assembleia que,
expressamente, tenham aceite a sua candidatura.

3 - No caso de destituição ou demissão de quaÍquer dos membros da mesa, ou de
cessação do respetivo mandato, prcceder-s+á a no\Ía eleição, na reunião
imediata.

Secção ll
Competências

Artigo 7.o
Gompetências da mesa

1 - Compete à Mesa da Asse*nbleia de Freguesia:

a) Elaborar a ordem do dia das sessões e proceder à sua disilibuição;

b) Deliberar sobre questões de interpretação e de integraçâo de lacunas do
Regimento;

c) Encaminhar em conformidade oom o Regimento, as iniciativas dos
membros da Assembleia e da Junta de Freguesia;

d) ComunÍcar à Assembleia de Frcgmesia as decisões iudiciaÍs rclativas à
perda de rnandato eÍn que incona a qualquer dos seus membros;



e) Dar conhecimento à Assembleia de Freguesia do expediente relativo a
assuntos rclevantes;

f) Proceder à marcação e justificação cle faltas dos membrcs da Assembleia
de Freguesia;

g) Exercer os demais po&rcs funcionais ê curnprir as dil$gÊrrcias que lhe
sejam detenninadas pela Assembleia de Freguesia.

h) Exereras dsnais mrnpetê*cias legais.

2 - O pedido de justificação de faltas pelo interessâdo é feito por escrito e dirigido à
Mesa, no prazo de cinco dias a mntarda data da sessão ou reunião em que a falta
se tenha verificado, e a decisão é notificada ao intercssado, pessoalmente ou via
postal.

3 - Das deliberações da Mesa cabe recurso para o plenário da Assemblela de
Freguesia.

Artigo 8.o
Competências do Prcsidente e Secretários

1 - Compe*e ao presidente da assenrbleia de {reguesia:

a) Representar a assembleia de freguesia, assegunar o seu regutar
funcionamento e presiüraos seus trabalhos;

b) Convocar as sessôes ordinárias e extraordinárias;

c) Elaborar a ordem do dia das sessões e proceder à sua distribuição;

d) Abrir e dirigir os trabalhos, mantendo a disciplina nas sessões;

e) AssegurEìr o cumprimento da lei e a regularidade das deliber4ões;

0 Suspender e enceÍrar antecipadamente as sessões, quando circunstâncias
excecionais o justifiquem, mediante decisão Íundamentada a induir na ata
da reunião;

g) Comunicar à junta de feguesia as Íaltas do seu presidente ou substituto
legal às sessões da assembleia de freguesia;

h) Gomunicar ao Ministério Públioo as fattas injustificadas dos membros da
assembleia de freguesia e da junta de freguesia, quando em número
relevante para os efeitos legais;

i) Exercer os poderes funcionais e cumprir as diligências que lhe sejam
determinadas pelo regimento ou pela assembleia de treguesia;

j) Exercer as demais competências legais.
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2 - Compete aos secretários coadjuvar o presidente da assembleia de freguesia no
exercício das suas funções, assegurar o expediente e, na falta de fabalhador
designado gara o efeito, lavnaras atas das sessões.

CapÍhrlo lll
Do funcionanento da Assembleia

Secção I
Das sessões

Artigo 9.o
Local das sessõs

1 - As sessões & Assembleia têrn luga rn edifício daJunta & Fregnresia.

2 - Por razÕes relevantes as sessões poderão deconer noutro local para o efeito
julgado mnveniente.

3 - A convocação da sessão, nos termos do número anterior, depende de decisão
do Presidente da Assembleia, ouvidos os restantes membros da mesa.

Artigo 1O.o

Sessões Ordinárias

1 - A Asseçnbleia de Freguesia reúne enr quatro sessões ordinárias anueis, êm
abril, junho, setembro e novembro ou dezembro.

2 - A apreciação do invertário dos hns, direitoe e obrigaçÕes pafimoniais, a
respetiva avaliação e a aprcciação e votação dos documentos de prestação de
contas do ano anterior devem ter lugar na primeira sessão e a aprovação das
opções do $ano e da proposla de wça.rnelto paÍa e ano seguinte na quarta
sessão, salvo o disposto no n.o seguinte.

3 - A aprovação das opções do plano e da proposta de orçamento para o ano
imediato ao da reaÍização de eÍeições intercalares nos meses de novembÍJ ou
dezembro tem lugar, em sessão ordinária ou extaordinária do Õrgão deliberativo
que resultar do ato eleitoral, até ao final do rnês de abril do referido ano.

Artigo 11.o
Sessões Exfaordinárias

1 - A Assembleia de Freguesia reúne em sessão extraordinária por iniciaüva da
mesa ou após requerimento:

a) Do Presidente da Junte de Freguesia, em cumprimento de deliberação
desta;

b) De um terço dos seus mernbrw;
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c) De um número de cidadãos eleitores inscritos no recenseamento eleitor:al

da freguesia equivalente a 30 \íezes o número de elementos que compÕem
a Assembleia de Freguesia, quando aqude rnimerc de cidadãos eleitores
Íor igual ou inferior a 5000, ou a 50 vezes, quando for superior.

2 - O presidente da Assembleia de Freguesia, no prêvo de cinco dias após a
iniciativa da mesa ou a receção dos rcquerimentos previstos no número anterior,
por edital e por carta com aüso de receção ou protocolo, convoca a sessão
extraordinária da Assernbleia de Freguesia.

3 - A sessão extraordinária referida no número anterior deve ser rcalizada no prazo
mínimo de 3 dias e máximo de 10 dias após a sua convocação.

4 - Quando o presidente da mesa da Assembfeia de Freguesia não convoque a
sessão extraodinária requerida, podem os requercntes convocáia diretamente,
obseruando, com as devidas adapta$es, o diçosto nCIs n.os 2 e 3 e promovendo
a respetiva puülicação nos üccais habituais.

Artigo 12.o
Forrali&des dos reçeÍ*nerÉos de eo*nroeação & sessões straotdtnárias

1 - Os requerimentos a que se reporta a alínea c) do n.o 1 do artigo anterior são
ammpanhados & ertidões comprovativas da qualidade de cidadão recenseado
na área da freguesia.

2 - As certidÕes referidas no número anterior são passadas no prutzo de oito dias
pela comissão rccenseadora respetiva e estão isentas de quaisquer bxas,
emolumentos e do imposto selo.

3 - A aprcsentação do pedido dae certidões deve ser acdnpanhada de uma lista
contendo as assinaturas, bem como de documento de identificação, dos cidadãos
que pretendem requerer a @nvocação da sessão extraordinária.

Artigo 13.o

Quórum

1 - A Assembleia de Freguesia só pode reunir e deliberar quando esteja presente a
maioria do número legaldos seus membros.

2 - As deliberações são tomadas à pluralidade de votos, tendo o pesidente voto
de qualidade em caso de empate, não contando as abstençÕes para o apuramento
da maioria.

3 - Quando o órgão não possa reunir por falta de quórum, o presidente designa
outro dia pam nova sessão, que tem a mesma natureza da anterior, a convocar
nos termos preüstos na presente lei.

4 - Das sessões canceladas por falta de quórum é elaborada ata na qual se
registam as presenças e ausências dos respetinos rnembros, dando estias iugar à
marcação defalta.
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Artigo 14.o
Gontinuidade das sessões

As sessões só podem ser intenompidas, por decisão do Prcsidente e para os
seguintes efeitos:

a) lnterualos;

b) Restabelecimentos da ordem na sala;

c) Falta de quórum, procedendo-se a nova contagem quando o Presidente
assim o detenninar.

Secção ll
Da convocatória e Odem do Dia

Artigo 15.o
Gonvoca6ria

1 - Os membros da Assembleia, bem conp o Fresidente da Junta de Frcguesia,
são convocados para as sessões ordinárias por edital e por carta com aviso de
receção, ou através de protocolo, as quais lhes devem ser dirigidas com a
antecedêrrcia *ínima de oito dias.

2 - Os membros da Assembleia, bem como o Presidente da Junta de Frcguesia,
são conrocados para as sessões extraodinárias por ec$tal e por carta om aviso
de receção, ou através de protocolo, as quais lhes devem ser dirigidas com a
antecedência mínirna de circo dias.

Artigo 16.0
Ordem do dia

1 - A ordem do dia é estabelscida pla mesa da AssemHeia.

2 - Da ordem do dia constará, obrigatoriamente, a informação escrita do
Presidente da Junta a que alude a alÍnea e) do n.o2 do aÍtigo 3.o dese Regimento.

3 - A ordem do dia deve incluir os assuntos indicados pelos membros do respetivo
órgão, desde que seiam da competência deste e o pedido conespondente seja
apresentado por escrito com uma antecedência mínima de:

a) Onm dias uteis sobre a data da sessão, no caso de sessões ordinárias;

b) Oito dias úteis sobre a data da sessão, no caso de sessões extraordinárias.

2 - A ordem do dia é enkegue a todos os membrcs do órgão com a anteredência
mínima de dois dias úteis sobre a data de Ínício da sessão, enüando-se-lhes, em
simultâneo, a respeüva doamentação.
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Secção lll

Organização dos trabalhos na AsserÈleia

Artigo 17.o
Periodos das sessões

1 - Em cada sessão odinária há trm pêrído de 'Antes da Ordem do Die", um
período de "Ordem do Dia" e um período de "lntervenção do Público" .

2 - Nas sessões elüraodinérias, aperes terão h4a os perío&s de "Ordem do
Dia" e de "lntervenção do Público".

Artigo 18.o
PerÍodo Anúes da Ordem do Dia

1 - O peíodo 'Antes da Ordem do Dia" desüna-se ao tratamento de assuntos
gerais e de interesse para a Freguesia.

2 - Este período inicia-se com a realização pela mesa dos seguintes
procedimentos:

a) Apreciação e votação das atas;

b) Leitura rcsumida do expediente e prestação de informações ou
esdarecimentos que à mesa cumpra produzilì

c) Resposta às questões anteriormente colocadas pelo públim que não
tenham sido esdarccidas no momento proprio.

3 - O perÍodo de 'Antes da ffim do E[e" terá a duÍ€ção máxÍma de sessenta
minutos.

Artigo 19.o
Periodo da Ordem do Dia

1 - o período da "ordem do Dia" indui um período de apreciação e votação das
propostas constantes da ordem do dia.

2 - No início do período da "Ordem do Elia", o Presidente dará conhecimento dos
assuntos incluídos.

3 - A discussão e votação de propstas não constantes da ordem do dia das
sessões ordinárias, &pnde de deliberação tomada Flo menos por dois teços do
número legal dos seus membros que rcconheça a urgência de deliberação sobre o
assunto.

Artigo 20.o
Pedodo de lntervenção do Público

1 - O Período de "lntervenção do Público" tem a duração máxima de quinze
minutos.
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2 - Os cidadãos interessados em intervir para solicitar esclarecimentos terão de
fazer, antecipadamente, a sua insoição, referindo nome, morada e assunto a
tratar.

3 - O período de intervenção aberto ao público, reÍerido no n.o'l deste artigo, será
distribuído pelos inscritos, não podendo, porém, excedertrês minutos porcidadão.

Secção lV
Da paÉicipação de oúros elementos

Artigo 21.o
Participação dos rnembros da Junta de Freguesia

1 - A Junta faz-se representar, ob'rigatoriamente, nas sessões da assembfeia de
feguesia pelo presidente que pode intervir nos debates, sem direito a voto.

2 - Em caso de ius*o impedimsïto, o presiderÉe da Junta pode fazer-se subsütuir
pelo seu substituto legal.

3 - Os vogais da Junta de Freguesia devem assistir às sessões da Assembleia de
Frcguesia, sendo-lhes faqrltado intervir nos debates, sem direito a voto, a
solicitação do plenário ou com a anuència do Presidente da Junta ou do seu
substituto.

Artigo 22.o
Participação de eleitore

1 - Nas sessões convocadas nos termos da atínea c) do n.o Í do artigo 11.o do
presente Regimento, têm direito de participar, sem direito a voto, dois dos
representantes dos requerentes.

2 - Os representantes mencionados no número anterior podem formular sugestões
ou propostas, as quais só são votadas pela Assembleia se esta assim o deliberar.

Secção V
Do uso da palavra

Artigo 23.o
Regras do uso da palavra no período anbs da ordem do dh

1 - Ao Prcsidente caberá definir, eqp.ritatirrarnente, o tempo de intenenção de cada
orador inscrito, em função do número destes.

2' A cada interveniente crrrrpre gerir e wffolar c temp atribuído, sem prejuízo
da competência e das funções da mesa.
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Artigo 24.o
Regras do uso da palavra para discussão da ordem do dia

1 - Para discussão de cada ponto da "Oldem do Dia" há um período inicial de
quinze minutos, não podendo qualquer membro da Assembleia exercer dois de
intervenção.

2 - Após a utilização do período referido no número 1, se a discussão não üver
terminado, haverá urn segundo período de intervenções, de dez minutos, que será
proporcionalrnente disiribuído.

3 - A apresentação verbal de cada proposta pelo membro da Assembleia
proponente ou pelo Executivo da Junta, dever'se-á limitar à indicação sucinta do
seu objeto e fins que se úm prosseguir, e não excedero total de dez minutos-

4 - O Presidente da Junta de Freguesia dispões de dez minutos paÍa apresentar a
informação constante da alínea e) do n.o2 do artigo 3.o deste Regimento.

Artigo 25.o
Regras do uso da palavra plos rnembros da Junta de Freguesia

1 - A palavra é concedide ao Presidente da Junta & Freguesia, ou ao seu
substituto legal, no período de "Antes da ordem do Dia", para prestar os
esdarecimentos que lhe forem solicitados.

2 - No peíodo de "Ordem do Dia" a palawa é concedida ao Presidente da Junta
ou ao seu substituto legal para:

a) Prestar a informação relativa ao consignado na alínea e) do n."2 do artigo
3.o deste Regimento;

b) Apresentaros doqrnsrtos suHnetidos pela Junta de Freguesia, nos termos
legais, à apreciação da Assemblela;

c) lntervir nas disçussões, seÍn qlireito a voto.

3 - No período de "lntervenção Aberto ao público", a palavra é concedida ao
Presidente da Junta, ou ao substituto legal, para prestar os esdarecimentos
solicitados.

4 - E concedida a palawa aso nogais da junta, sem direito a voto nas discussões, a
solicitação do Plenário da Assembleia ou com a anuência do Presidente da Junta
ou do seu substituto legal.

5 - A palavra é ainda concedida aos rogais para o exercício do direito da defesa da
honra.

Artigo 26.0
Uso da palavra pelos nrembros da Assembleia

A palawa é conedida €ìos membros da Assembleia para:
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a) Tratar de assuntos de interesse da Freguesia;

b) Participarnosdebates;

c) Emitir votos eiazer dedarações de voto;

d) lnvocar o Regimento ou interpdar a mesa;

e) Apresentar recomendações, propostas e mo$es sobre assuntos de
interesse para a freguesia;

0 Formularou responder a peclidos de esclarecimento;

g) Fazer requerimentos;

h) Reagir contra ofensas à honra ou à consideração;

i) lnterpor,ÍecuÍs.os.

Artigo 27.o
Í)eclarações de voto

1 - Cada membro da Assembleia tem dircito a f;azer, no finalde cada votação, uma
declaração de voto, esdarecendo o sentido da sua votação.

2 - As dedarações de vdo podem ser escritas ou orais, não podendo er<ceder,
neste último caso dois minutos.

3 - As dedarações de roto são enfegirrc na nÌesa até ao find & reunifu.

Artigo 28.o
lnvocação do Regimer*oa ou irüerplação & rca

1 - O membro da Assembleia que pedir a palavra para invocar um Regimento
indica a norma infringida, com as considerações indispensáveis para o efeito.

2 - Os membro da AssembÌeia podem interpelar a mesa quando tenham dúvidas
sobres as decisões desta ou a orientação dos trabalhos.

3 - O uso da palanra para invocar o Regimentos q.l interpelar a mese não pode
exceder dois minutos.

Adign 29.o
OÍensa à honra ou à consideração

1 - Sempre que um membrc da Assembleia mnsidere qüe foram proferidas
expressões ofensivas da sua honra ou consideração, pode, para se defender, usar
da palavra por tempo não superior a dois minutos.

2 ' O autor das expressões consideradas ofensivas pode dar expficações por
tempo não superiora dois minutos.
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Artigo 30.o

lnbrposição de rccursos

1 - Qualquer membro da Assembleia pode rccoÍrer de decisões do Presidente ou
da mesa.

2 - Q membro da Assembleia que tiver reconido pde trsar da palawa para
fundamentar o recurco por tempo não superior a dois minutos.

Secção Vl
Das deliberações e votações

Artigo 31."
Formas de votação

1 - A votação é nominal, sdvo se o regimento estip*.rlar ou órgão delibenar, por
proposta de qualquer membro, oufa forma de votação.

2 - O Presidente vota em últirno h4ar.

3 - As deliberações que envolvam a apreciação de comportamentos ou de
qualidades de gualquer pessoa são tomadas por escrutínio secreto e, eff! caso de
dúüda, o órgão delibera sobre a forma da votação.

4 - Havendo empate em votação por escrutínio secreto, procede-se imediatamente
a nova votação e, se o empate se mantÍver, adia-se a detiberação paÍa a sessão
ou reunião seguinte, procedendo-se a votação nominal se na primeira votação
desta sessão se repetir o empate.

5 - Quando necessária, a fundamentação das deliberações tomadas por escnrtínio
secreto é feita pelo presidente após votação, tendo em conta a disq.rssão que a
tiver precedido.

6 - Não podem estar presentes no momento da discussão nem da votação os
membros do órgão que se encontrem ou se considerem impedidos.

Artigo 32.o
Publicidade das deliberações

As delibemções da As.çembkaia de Fregtresia &stinadas a ter eficácia externa são
obrigatoriamente publicadas nos termos do estabelecido no artigo 56.0 da Lei
75PO13, de 12 de setembro,

Secção Vll
tlas Faltas

Artigo 33.o
Veriftcação de faltas e processo iustificativo
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1 - constituifalta a não comparência a quatquer reunião. 
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2 - Sera considerado faltoso o rnernbro da Assembleia que só compareça
passados mais de trinta minutos sobrc o início dos trabalhos ou, do mesmo modo,
se ausente definitivamente antes do termo da reunião.

3 - As faltas podem seriustificadas ou iniustificadas.

4 - O pedido de justificação de faltas pelo inter^essado é feito por escrito à mesa, no
prao de cinm dias a confâÍ da dãa da *ssão ou reunião em gue a ïalta se tenha
verificado, e a decisão é notificada ao interessado, pessoalmente ou por via postal.

5 - Da decisão de rrcusa da iustificação da fdta cabe reanrso parã o plenário.

Secção Vlll
Publici&de dos Trabalhos e dos Atos da Assembleia

Artigo 34."
Garácter público das rcuniões

1 - As sessões da AssembleÍa de FreguesÍa são púbficas, deven& ser dada
publicidade, Gffi menção dos dias, horas e locais da sua realização, de forma a
garantir o conhecirnento dos interessados com uma antecedência de, pelo menos,
dois dias úteis s&e a dda das mesmas.

2 - A nenhum cidadão e permitido, sob qualquer pretexto, intrometer-se nas
discttssões e aplaudir oü repfio\€rr as çiniões emiüdas, as votações feitas e as
deliberações tomadas, conforme dispõe o n.o4, em consonância com o n.o 5, do
artigo 49.o da Lei n.o 7512013, de 12 de setembro.

Artigo 35.o
Atas

1 - De cada sessão é Ìawada ata, a qual contérn uÍn Í€sumo rb qrc de essencial
nela se tiver passado, indicando, designadamente, a data e o local da sessão ou
reunião, os mernbros presentes e ausentes, os assuntos apreciados, as decisões e
deliberações tornadas e a forma e o resultdo das respetivas vota$es e, bem
assim, o Íacto de a ata tersido lida e aprovada.

2 - As atas são lawadas pelos secretários da mesa e são postas à aprovação de
todos os membros no final da respetiva sessão ou reunião ou no início da
seguinte, sendo assinadas, após apl'ovação, pelo presidente e por quem as lawou.

3 - As atas ou o texto das deliberações mais importantes podem ser aprovadas em
minuta, no final das sessões, desde que tal seja deliber:ado pela maioria dos
membros presentes, sendo assinadas, após aprovação, pelo presidente e por
quem as lavrou.
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4 - As deliberações dos óçãos só adquirem efcácia depois de aprovadas e
assinadas as respetivas atas ou depois de assinadas as minutas, nos termos dos
números antsiores.

Artigo 36.0
Registo m ata do voto vencido

1 - Os membros da Assembleia podem Íazer constar da ata o seu voto de vencido
e as respetivas razões justificaüvas.

2 - Quando w trate de pareceres a ernitir para outras entidades, as delibera$es
são sempre acompanhadas das declarações de voto aprcsentadas.

3 - O registo na ata do voto & \€nddo exclui o deito da responsabilidade que
eventualmente resulte da deliberação.

Capítulo lV
Dos Dircitos e Devercs dos Membrw da Assembleia

Secção I
Do Mandato

Artigo 37.o
Duração e continuidade do rnndato

O mandato dos mer*brw da Assenrbbb cb Fregesia inicb-se @rn o ato de
instalação e de verificação de poderes e cessa com a instalação da nova
Assembleia, sem prejuízo dos casos de cessação de mandato.

Artigo 38.o
Suspensão do rnandato

í - Os membros da AssembleÍa de Frcguesia podem solicitar a suspensão do
respetivo mandato.

2 - O pedido de suspensão, devidams*e fundamentado, devê indicaro período de
tempo abrangido e é enüado ao Prcsidente da Assembleia e apreciado pelo
Plenário da Assembleia na reunião imediata à sua apresentação.

3 - São motivos de suspensão designadamente:

a) Doença mmprovada;

b) Atividade profissional inadiável;

c) Exercício dos direitos de patemidade e matemidade;

d) Afastamento temporário da área da freguesia por período superior a 30
dias.
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4 - A suspensão que, por uma só vez ou cumulativamente, ultrapasse 365 dias no
decurco do mandato constitui, de pleno dircito, renuncia ao me$TÌo, salvo se no
primeirc dia úül seguinte ao termo daquele praza o interessado manifestar, por
escrito, a vontade cle retomarfunções.

5 - A pedido do interessado, deüdamente fundamentado, o Plenário da
Assembleia pode autorizar a alteração do oraza pelo qual inicialmente foi
concedida a suspensão do mandato, até ao limite estabelecido no número anterior.

ô - Enquanto durar a suspensão, os rnernbros & Assembteia sfu srJbstituídos nos
termos do artigo 43.o, devendo os substitutos ser convocados nos tennos do artigo
41.o deste Regimento,

Artigo 39.o
Ausência inferior a 3O dias

1 - Os membros da Assembleia de Freguesia podem fazer-se substituir nos casos
de ausências por períodos até 30 dias.

2 - A substitt^dção opera-se mediante comunicação por escrito dirigida ao
Presidente da Assembleia, na qual são indicados os respetivos início e fim. A
comunicação deverá ser efetuada até às 16:00 horas do dia anterior à reunifu.

3 - O membro ausente, nos tennos do presente artigo, é substituÍdo ao abrigo do
artigo 43.o deste Regimento.

Artigo 40."
Renúncia ao rnandato

1 - Os membros da Assernbleia de Freguesia gozam do direito de renúncia ao
mandato, a exercer mediante manifestação de vontade apresentada quer antes,
quer depois, da instalação da Assembleia.

2 - A pretensão é apresentada por escrito e dirigida a quem deve proceder à
instalação ou ao Presidente da Assembleia, consoante o caso.

3 - A Íalta de eleito local ao ato da instalação da Assembleia, não justificada por
escrito no prazo de 30 dias, ou mnsiderada injustificada, equivale a renúncia, de
pleno direito.

4 - A aprcciação e a decisão sobre a justificação referida no número anterior cabe
à Assembleia e deve ter lugar na primeira reunião que se seguir à apresentação
tempesüva da mesma.

Artigo 41.o
Substituição do renunciante

1 - O membro substituto deve ser convocado por quem está a proceder à
instalação ou pelo Presidente da Assembleia, consoante o caso, e tem lugar no
período que medeia entre a comunicação da renúncia e a primeira reunião que a
seguir se rcalizar, salvo se a enhga do documento de renúncia coincidir oom o
ato de instalação ou reunião da Assembleia, situação em que, após a verificação
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da sua entidade e legiümidade, a substituição se opera de imediato, se o substitrÍo
a não recusar por esoito, de acordo com o n.? do artigo anterior.

2 - Afalta de substituto, deüdamente convocado, ao ato de assunção das funções,
não justiÍicada por escrito no prazo de 30 dias ou considerada injustificada,
equivale a renúncia, de pleno dircito.

3- A apreciação e a decisão sobre a justificação referida no número anterior cabe à
Assembleia e deve ter lugar na primeira reunião que se seguir à apresentação
tempesüva da mesma.

Artigo 42.o
Perda de rnandato

A perda de mandato aplica-se o consignado na Lei n.o 271%, de I de agosto
(Regime Jurídico da Tutela Administrativa).

Artigo 43.o
Prcenchirnento de vagas

1 - As vagas oconidas na AssemHeia de Freguesia e respeitante a membros
eleitos diretamente, são preenchidas pelo cidadão imediatamente a seguir na
ordem da respetiva lista ou, tratando-se de ooligação, pelo cidadão imediatamente
a seguir do partido @o qual havia sido pmposto o rnernbm qe &u origem à
vaga.

2 - Quando por aplicação da regra conüda na parte final do número anterior, se
toma impossível o peencfiimento da vaga por cidadão proposto pelo mesmo
partido, o mandato será conferido ao candidato imediatamente a seguir na ordem
de precedência da lista apresentada pela coligação.

Secção ll
Dos Dircitose Deveres dos Membros da Assernbleia

Artigo 44.o
Direitos

1 - Os membros da Assembbia de Freguesla têm, &signadamente, os seguintes
direitos:

a) Participarnos &bates e nas vota@s;

b) Apresentar propostas, moções e requerimentos;

c) Apresentar re@mendaçÕes, pareceres e peclidos de esclarecimento à
Junta, veiculados pela mesa da Assembleia;

d) Aprcsentar redamações, protestos e dedarações de voto;

e) Proporalterações ao Regimento;
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0 Receber através da mesa, todos os documentos respeitantes aos assuntos
agendados.

2 - Aos membros da Assembleia de Freguesia são aúibuíveis os direitos a eles
consignados pela Lei, designadamente pelo Estatuto dos Eleitos Locais, aprovado
pela Lei n.o 29t87, de 30 de junho, mm as respetivas alterações.

Artigo 45.o
Deveres

Constituem, designadamentre, dwercs dos membros da Assembleia:

a) Comparecer às sessões da 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 Assembleia e dos seus membros;

e) Observar a ordem e a disciplina fixados no Regimento e acatar a
autoridade do Presidente da Mesa da Assembleia;

0 Gontribuir pela sua diligência, paË a observância da Constituição,
das leis e regulamentos;

g) Manter urn contacto estreito com as populações, organizações
populares de base tenitorial e coletividades da área da Freguesia.

GapÍtulo V
Disposições Íinais

Artigo 46.0
lnterpretação e lntegração de lacunas

Compete à ínese, com recurso para a Assembleia, interpretar o presente
Regimento e integrar as suas lacunas.

Artigo 47.o
Entrada em vigor

O presente Regimento entra em úgor a seguir à sua aprovação
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O prsente RqgimeÍúo foi ap,rovado pela Assembleia de Freguesia nâ sessão de ?A de

abril de 2014.


