
 

 
REGIMENTO DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE FERMENTELOS 

 

 

 

Última edição e aprovação: Reunião da Assembleia de Freguesia, 18 de janeiro de 2018 

 O presente Regimento tem por objecto disciplinar o funcionamento da 
Assembleia de Freguesia, direitos, deveres e competência dos seus 
membros, bem como a constituição de Comissões e Grupos de Trabalho, 
nos termos da Lei das Autarquias Locais e demais legislação aplicável. 
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CAPÍTULO I 

DISPOSIÇÕES GERAIS  

DOS MEMBROS DA ASSEMBLEIA DE FRGUESIA 

 

Artigo 1.º 

Natureza, Constituição e Âmbito do Mandato 

1 - A Assembleia de Freguesia de Fermentelos é o órgão deliberativo da Freguesia, composta 

por membros representativos da sua população, cujo mandato visa a defesa dos interesses da 

Freguesia e a promoção do bem-estar dos seus habitantes. 

2 - A Assembleia de Freguesia é eleita por sufrágio universal, direto e secreto dos cidadãos 

recenseados na área da Freguesia, segundo o sistema de representação proporcional pelos 

cidadãos. 

3 - Sem prejuízo dos casos de cessação imediata previstos na Lei e no presente 

Regimento, o mandato dos Membros da Assembleia de Freguesia tem a duração de 

quatro anos, iniciando-se com a cerimónia da sua instalação e cessando com a 

instalação da Assembleia que lhe suceder. 

 

Artigo 2.º 

Convocatória para o ato de instalação 

1 - Compete ao presidente da assembleia de freguesia cessante proceder à 

convocatória dos eleitos para o ato de instalação do órgão.  

2 - A convocatória é feita nos cinco dias subsequentes ao do apuramento definitivo 

dos resultados eleitorais, por meio de edital e por carta ou por protocolo e tendo 

em consideração o disposto no n.º 1 do artigo seguinte.  

3 - Na falta de convocação no prazo do número anterior, cabe ao cidadão melhor 

posicionado na lista vencedora das eleições para assembleia de freguesia efetuar a 

convocação em causa, nos cinco dias imediatamente seguintes ao esgotamento do 

prazo referido.  

4 - Nos casos de instalação após eleições intercalares, a competência referida no 

n.º 1 é exercida pelo presidente da comissão administrativa cessante. 

 

Artigo 3.º 

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 à 

convocatória para a instalação da nova Assembleia até ao 10º dia posterior ao 

apuramento definitivo dos resultados eleitorais. 
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2 - Quem fizer a convocatória para a Assembleia de instalação deve, ao fazê-la, ter 

em conta os resultados eleitorais, e realizar a convocatória dos elementos eleitos, 

pela ordem das listas afixadas pelo respetivo Tribunal. 

Artigo 4.º 

Competências  

1 - À Assembleia de Freguesia são atribuídas por Lei competências de apreciação e 

fiscalização e de funcionamento, conforme legislação em vigor. 

 

Artigo 5.º 

Deveres dos membros da Assembleia 

1 - Constituem deveres dos membros da Assembleia: 

  a) Comparecer e permanecer nas sessões da Assembleia e nas reuniões das 

comissões a que pertençam; 

  b) Desempenhar os cargos e as funções para que sejam eleitos ou designados e a 

que não se hajam oportunamente escusado; 

  c) Participar nas discussões e votações; 

  d) Respeitar a dignidade da Assembleia e dos seus membros; 

  e) Observar a ordem e a disciplina fixadas no regimento e acatar as decisões do 

Presidente da Assembleia; 

  f) Contribuir, pela sua diligência, para a eficácia e prestígio dos trabalhos da 

Assembleia e, em geral, para a observância da Constituição e das Leis; 

  g) Manter um contato estreito com as populações e coletividades da área da 

Freguesia. 

2 - Entende-se por comparência a presença efetiva durante pelo menos dois terços 

do período dos trabalhos de cada reunião. 

3 - Os membros que se ausentem definitivamente da Assembleia, no decurso dos 

trabalhos, deverão comunicá-lo à Mesa. 

4 - No exercício das suas funções, os membros da Assembleia, como eleitos locais, 

estão vinculados, ainda, ao cumprimento dos princípios constantes do Art.º 4º, da 

Lei nº 29/87 e suas alterações. 

 

Artigo 6.º 

Suspensão do mandato 

1 - Os membros da Assembleia de Freguesia podem solicitar a suspensão do 

respetivo mandato. 

2 - O pedido de suspensão, deve indicar o período de tempo abrangido e é enviado 

ao Presidente da Assembleia de Freguesia que fará a comunicação deste pedido aos 

restantes membros da Assembleia de Freguesia. 
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3 - Enquanto durar a suspensão, os membros da Assembleia de Freguesia são 

substituídos de acordo com o disposto no artigo 10º do presente Regimento. 

4 - A suspensão do mandato cessa:  

  a)- Pelo decurso do período de suspensão; 

  b)- Pelo regresso antecipado do membro suspenso, devidamente comunicado ao 

Presidente da Assembleia de Freguesia. 

5 - Quando um membro da Assembleia de Freguesia retomar o exercício do 

mandato cessam automaticamente, os poderes do seu substituto. 

6 - A suspensão que, por uma só vez ou cumulativamente, ultrapasse os trezentos 

e sessenta e cinco dias no decurso do mandato, constitui de pleno direito, renúncia 

ao mesmo, salvo se no primeiro dia útil seguinte ao termo daquele prazo, o 

interessado manifestar, por escrito, via e-mail ou carta, a vontade de retomar 

funções. 

7 - A suspensão de mandato, de qualquer membro, constará de requerimento 

dirigido ao Presidente da Mesa da Assembleia, via e-mail ou carta, o qual 

providenciará imediatamente no sentido da sua substituição de acordo com a Lei.  

 

Artigo 7.º 

Renúncia ao mandato 

1 - Os membros da Assembleia de Freguesia, gozam do direito de renunciar ao 

mandato mediante declaração escrita, apresentada quer antes quer após a 

instalação da Assembleia, dirigida ao Presidente da Assembleia de Freguesia. 

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 substituição do renunciante processa-se de acordo com o disposto no artigo 

10.º do presente Regimento. 

4 - A convocação do membro substituto compete ao Presidente da Assembleia de 

Freguesia e deverá ter lugar no período que medeia entre a comunicação de 

renúncia e a realização de nova reunião. 

5 - A falta do membro substituto no ato de assunção de funções, não justificada por 

escrito no prazo de trinta dias, equivale a renúncia de pleno direito. 

 

Artigo 8.º 

Perda de mandato 

1 - A perda de mandato ocorre nos casos e pela forma previstos na lei. 

2 - Incorrem, nomeadamente, em perda de mandato os Membros da Assembleia de 

Freguesia que: 

  a) Não tomem assento até à segunda sessão ou não compareçam a duas sessões 

seguidas ou quatro interpoladas; 
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  b) Após a eleição, sejam colocados em situação que os tornem inelegíveis ou, 

relativamente aos quais, forem conhecidos elementos reveladores de uma situação 

de inelegibilidade já existente e, ainda, subsistente mas não detetada previamente 

à eleição; 

  c) Após a eleição, se inscrevam em partido político diverso daquele pelo qual 

foram apresentados a sufrágio eleitoral. 

3 - A Assembleia de Freguesia participará ao Ministério Público as situações que 

possam determinar perda de mandato, após audiência do visado, notificado para o 

efeito nos termos do Código do Procedimento Administrativo, cabendo à Mesa a 

instrução e conclusão do processo. 

4 - A deliberação referida no número anterior será tomada por escrutínio secreto, 

sob proposta da Mesa, não havendo debate, sem prejuízo de ser facultado ao 

visado o uso da palavra, por tempo não superior a dez minutos. 

 

Artigo 9.º 

Preenchimento de vagas 

 
1 - As vagas ocorridas na Assembleia de Freguesia são preenchidas pelo cidadão 

imediatamente a seguir na ordem da respetiva lista, ou tratando-se de coligação, 

pelo cidadão imediatamente a seguir do partido pelo qual havia sido proposto o 

Membro que deu origem à vaga.  

 

Artigo 10.º 

Fontes normativas  

A Assembleia de Freguesia tem competência regulamentar própria nos limites da 

Constituição e das Leis da República e deste Regimento. 

 

TÍTULO II 

Artigo 11.º 

Mesa da Assembleia de Freguesia 

1 - A Mesa da Assembleia é composta pelo Presidente, um Primeiro e um Segundo 

Secretários. O Presidente da Mesa é o Presidente da Assembleia de Freguesia. 

2 - Consideram-se eleitos os candidatos que obtiveram o maior número de votos 

validamente expressos. 

3 -Os membros são eleitos de forma uninominal, por lista ou listas propostas à 

mesa, sendo a escolha previamente decidida entre todos os membros.  

4 - Se se verificar um empate relativamente a qualquer um dos membros proceder-

se-á a um novo escrutínio.  

5 - Se se mantiver o empate, no caso do presidente, será declarado Presidente o 

cidadão da lista mais votada para a Assembleia de Freguesia. No caso dos 
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secretários, caberá ao presidente da Mesa a designação de entre os membros que 

ficaram empatados.  

6 - O Presidente da Assembleia será substituído nas suas faltas e impedimentos 

pelo Primeiro Secretário e este pelo Segundo Secretário.  

7 - Sempre que a Mesa não esteja completa, o Presidente em exercício chamará 

para coadjuvá-lo o(s) membro(s) que entender. 

8 - Na ausência simultânea de todos ou da maioria dos membros da Mesa, a 

Assembleia elege, por voto secreto, para essa reunião, de entre os membros 

presentes, o número necessário de elementos para a integrar. 

 

Artigo 12. º 

Competências da Mesa 

1 - Compete à Mesa da Assembleia de Freguesia: 

  a) Proceder à verificação dos poderes dos membros da Assembleia; 

  b) Instruir e dar parecer sobre processos de impugnação, de elegibilidade e de 

perda de mandato; 

  c) Admitir ou rejeitar proposta, moções, reclamações, requerimentos, 

protestos, contraprotestos e pedidos de esclarecimentos, verificando a sua 

regularidade regulamentar; 

  d) Eleger, por voto secreto, os vogais da Junta de Freguesia; 

  e) Eleger, por voto secreto, o Presidente e os Secretários da Mesa da 

Assembleia;  

  f) Elaborar e aprovar o Regimento;  

       g) Acompanhar e fiscalizar a atividade da Junta de Freguesia sem prejuízo da 

competência desta;  

  h) Aprovar o Plano de Atividades e o Orçamento, bem como as suas revisões, 

propostas pela Junta de Freguesia;  

  I) Deliberar sobre a constituição de delegações, comissões ou grupos de 

trabalho, para estudo de problemas relacionados com o bem-estar da população 

da freguesia, no âmbito das suas atribuições e sem interferência na atividade da 

Junta;  

  j) Deliberar, nos casos previstos na lei, sobre o exercício de funções a tempo 

inteiro ou a meio tempo do Presidente da Junta de Freguesia;  

  l) Solicitar e receber através da Mesa, informação sobre assuntos de interesse 

para a freguesia e sobre a execução de deliberações anteriores, o que poderá 

ser requerido por qualquer membro e em qualquer momento;  

 m) Estabelecer as normas gerais de administração do património da freguesia 

ou sob a sua jurisdição;  

  n) Aprovar posturas e regulamentos;  

       o) Aprovar as taxas da freguesia e fixar o respetivo valor nos termos da lei;  



REGIMENTO DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE FERMENTELOS 

Pág.6 
 

  p) Aprovar, sob proposta da Junta, os quadros de pessoal dos diferentes 

serviços da freguesia e fixar, nos termos da lei, o regime jurídico e as 

remunerações dos seus funcionários;  

  q) Ratificar a aceitação, por parte da Junta, da prática de atos da competência 

da Câmara Municipal nela delegados;  

  r) Não podem ser alteradas, mas apenas aprovadas ou rejeitadas pela 

Assembleia de Freguesia, as propostas apresentadas pela Junta de Freguesia, 

devendo a rejeição ser devidamente fundamentada; 

 s) Exercer os demais poderes conferidos por Lei. 

2 - Aceitar recurso para o Plenário da Assembleia das suas deliberações 

 

Artigo 13. º 

Competências do Presidente da Assembleia 

1 - Compete ao Presidente da Assembleia de Freguesia: 

  a) Representar a Assembleia, assegurar o seu regular funcionamento e presidir 

aos seus trabalhos;  

  b) Convocar as sessões ordinárias e extraordinárias nos termos da Lei e do 

presente Regimento, via email ou carta; 

  c) Elaborar a Ordem de Trabalhos das sessões e proceder à sua distribuição; 

  d) Presidir às sessões, declarar a sua abertura e encerramento, mantendo a 

disciplina das sessões; 

  e) Assegurar o cumprimento da lei e a regularidade das deliberações; 

  f) Admitir ou rejeitar as propostas, reclamações ou requerimentos, verificada a 

sua regularidade regimental, sem prejuízo do direito do recurso dos seus autores 

para a Assembleia, no caso de rejeição; 

  g) Pôr à discussão e votação, as propostas e os requerimentos apresentados;  

  h) Suspender e encerrar antecipadamente as sessões, quando as circunstâncias 

excecionais o justifiquem, mediante decisão fundamentada a incluir na ata da 

reunião; 

  i) Comunicar ao Ministério Público as faltas injustificadas dos membros da 

Assembleia de Freguesia e da Junta de Freguesia, quando em número relevante 

para efeitos legais; 

  j) Assegurar o cumprimento do Regimento e das deliberações da Assembleia; 

  l) Exercer as demais competências legais. 
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Artigo 14. º 

Competências dos Secretários 

1 - Compete aos Secretários coadjuvar o Presidente da Mesa no exercício das suas 

funções, assegurar o expediente e substituir o Presidente nos termos do nº 6 do 

artigo 10.º do presente Regimento. 

2 - Compete, ainda, aos Secretários:  

  a)- Proceder à conferência das presenças nas reuniões, assim como verificar em 

qualquer momento o quórum e registar as votações;  

  b)- Ordenar a matéria a submeter à votação;  

  c)- Organizar as inscrições dos membros da Assembleia que pretendam usar da 

palavra, bem como do público presente, no período a ele destinado;  

  d)- Assinar em caso de delegação do Presidente, a correspondência expedida em 

nome da Assembleia;  

  e)- Servir de escrutinadores;  

  f)- Elaborar as atas. 

 

TÍTULO III 

DO FUNCIONAMENTO DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA 

Artigo 15.º 

LOCAL DAS SESSÔES 

1 -O funcionamento da Assembleia de Freguesia rege-se por este regimento e pelas 

normas legais aplicáveis às autarquias locais e tem a sua sede no edifício da 

Freguesia, sito na Rua do Miradouro, nº13. 

2 - A Assembleia de Freguesia reunirá em local próprio para o efeito, na sala da 

Assembleia, no edifício da Junta de Freguesia salvo impedimento desta, ou 

deliberação da Mesa e, sempre que possível, fora das horas normais de trabalho. 

3 - Por decisão do Presidente ou da própria Assembleia, fundamentada em razões 

relevantes, o plenário pode reunir fora da sede, dentro da área geográfica da 

Freguesia de Fermentelos, em local a providenciar pela Junta de Freguesia.  

 

ARTIGO 16.º 

Funcionamento da Assembleia 

1 - A Assembleia reunirá no Salão da Sede da Junta de Freguesia de Fermentelos, 

podendo reunir excecionalmente noutro local, conforme consta no n.º3, do artigo 

17.º. 

2 - A Assembleia de Freguesia terá anualmente quatro sessões ordinárias, em abril, 

junho, setembro e novembro. 
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3 - A primeira sessão ordinária (abril) destina-se à aprovação do Relatório de 

Contas do ano anterior. 

4 - A quarta sessão ordinária (novembro ou dezembro) destina-se à aprovação do 

Plano de Atividades, Mapa do Pessoal e do Orçamento para o ano seguinte. 

5 - As sessões ordinárias e extraordinárias serão convocadas pelo Presidente da 

Assembleia com um mínimo de oito dias de antecedência, através de e-mail a cada 

um dos seus membros e ao Presidente da Junta de Freguesia. 

6 - A convocatória, que deverá anunciar a Ordem do Dia, constará de edital a afixar 

à porta da Junta de Freguesia. A convocatória incluirá um apelo à população para 

que compareça à sessão. 

7 - O Relatório de Contas, bem como o Plano de Atividades, Mapa do Pessoal e o 

Orçamento, devem ser entregues a cada um dos membros da Assembleia com pelo 

menos 8 dias de antecedência em relação à data em que serão discutidos. 

8 - Os membros da Assembleia de Freguesia devem requerer ao Presidente da 

Mesa da Assembleia, documentação que considerem ser relevante para a 

preparação dos assuntos constantes da ordem de trabalho, desde que 

fundamentem no requerimento a sua necessidade.  

9 - A documentação requerida desde que, aceite o requerimento pelo Presidente da 

Mesa da Assembleia de Freguesia, deverá ser entregue ao requerente com pelo 

menos, 3 dias de antecedência em relação à data em que a sessão terá lugar. 

 

Artigo 17.º 

Convocatória 

1 - Os Membros da Assembleia são convocados para as sessões ordinárias por 

edital, por carta ou e-mail, com a antecedência mínima de oito dias. 

2 - Os Membros da Assembleia são convocados para as sessões extraordinárias por 

edital, por carta ou e-mail, com a antecedência mínima de cinco dias. 

3 - A Junta de Freguesia providenciará todo o apoio necessário à convocatória da 

Assembleia e ao seu bom funcionamento. 

4 - Juntamente com a convocatória, serão entregues todos os documentos 

necessários à discussão da Ordem do Dia.  

5 - Da convocatória da Assembleia, ordem de trabalhos, local, data e hora, deverá 

a Mesa providenciar a máxima divulgação pública, quer através da afixação de 

editais e da divulgação na página web da Junta de Freguesia.   

 

Artigo 18.º 

Sessões ordinárias  

1 - A Assembleia de Freguesia reúne em quatro sessões ordinárias anuais, em abril, 

junho, setembro e novembro ou dezembro. 

2 - A apreciação do inventário dos bens, direitos e obrigações patrimoniais, a 

respetiva avaliação e a apreciação e votação dos documentos de prestação de 
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contas do ano anterior devem ter lugar na primeira sessão e a aprovação das 

opções do plano e da proposta de orçamento para o ano seguinte na quarta sessão. 

3 - A aprovação das opções do plano e da proposta de orçamento para o ano 

imediato ao da realização de eleições intercalares nos meses de novembro ou 

dezembro tem lugar, em sessão ordinária ou extraordinária do órgão deliberativo 

que resultar do ato eleitoral, até ao final do mês de abril do referido ano. 

 

Artigo 19.º 

Sessões extraordinárias  

1 - A Assembleia de Freguesia reúne em sessão extraordinária por iniciativa da 

Mesa ou após requerimento: 

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

  b) De um terço dos seus membros; 

  d) Nas Sessões Extraordinárias a Assembleia só pode deliberar sobre as matérias 

para que tenha sido expressamente convocada. 

2 - O Presidente da Assembleia de Freguesia, no prazo de cinco dias após a 

iniciativa da Mesa ou a receção dos requerimentos previstos no número anterior, 

por edital, por carta ou e-mail, preferencialmente, convoca a sessão extraordinária 

da Assembleia de Freguesia. 

3 - A sessão extraordinária referida no número anterior tem de realizar-se nos 

quinze dias normais posteriores à receção dos requerimentos previstos no nº 1, 

sendo que a sua convocatória deve ter em conta o nº 2 do artigo 16.º do presente 

Regimento. 

4 - Quando o Presidente da Mesa da Assembleia de Freguesia não convoque a 

sessão extraordinária requerida, podem os requerentes convocá-la diretamente, 

observando, com as devidas adaptações, o disposto nos n.º 2 e 3 e promovendo a 

respetiva publicitação nos locais habituais. 

5 - O requerimento a que se refere a alínea c) do nº 1 do presente artigo é 

acompanhado de certidão comprovativa da qualidade de cidadão recenseado na 

área da respetiva Freguesia. 

6 - Ao processo de passagem de certidões referidas no número anterior aplica-se os 

nºs 2 e 3 do artigo 60º da lei nº 75/2013, de 12 de Setembro, na sua atual 

redação. 

 

Artigo 20.º 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

1 - Antes do início da Ordem do Dia de cada Sessão Ordinária da Assembleia de 

Freguesia, haverá um período de tempo, destinado a leitura resumida do 

expediente e da correspondência, apreciação dos assuntos de interesse local e 

apresentação de recomendações, pareceres e moções que sejam interpostos por 

qualquer membro da Assembleia, bem como a perguntas de Membros da 

Assembleia ao Executivo da Junta e respetivas respostas.   
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2 - Período reservado a agradecimentos e distinções.  

3 - No período de Antes da Ordem do Dia, o Executivo disporá:  

   a) De um período de 20 minutos para responder a perguntas formuladas pelos 

membros da Assembleia de Freguesia;  

   b) De um período adicional de 10 minutos para responder à intervenção 

formulada por qualquer membro da Assembleia; 

3 - O Presidente da Assembleia de Freguesia e os restantes elementos da Mesa 

poderão intervir, sempre que tal intervenção seja por eles entendida como 

necessária para a condução dos trabalhos. 

 

Artigo 21.º 

ORDEM DO DIA  

1 - A Ordem do Dia de cada Reunião é estabelecida pelo Presidente.  

2 - A Ordem do Dia deve incluir os assuntos que para esse fim forem indicados por 

qualquer Membro do órgão, desde que sejam de competência do órgão e o pedido 

seja apresentado por escrito com uma antecedência mínima de:  

       a) Cinco dias úteis sobre a data da reunião, no caso das reuniões ordinárias;  

       b) Oito dias úteis sobre a data da reunião, no caso das reuniões 

extraordinárias.  

3 - Os tempos de intervenção de cada membro eleito em cada ponto da ordem de 

trabalhos serão distribuídos da seguinte forma:  

       a) A primeira intervenção terá a duração máxima de 15 minutos;  

       b) As demais terão a duração máxima de 5 minutos. 

4 - Depois de esgotada a discussão e votação da matéria da Ordem do Dia haverá 

um período de uma hora reservado à intervenção do público e destinado à 

prestação de esclarecimentos, para o que será concedida a palavra pelo presidente 

da Mesa da Assembleia mediante prévia inscrição dos interessados.  

5. Excecionalmente poderá ser autorizada a intervenção do público durante a 

discussão da Ordem do Dia se a Assembleia considerar importante ouvir os seus 

esclarecimentos para o assunto em causa. 

 

ARTIGO 22.º  

USO DA PALAVRA 

É obrigatória a inscrição para o uso da palavra nas Sessões da Assembleia de 

Freguesia, devendo respeitar-se a ordem de inscrição. 

1 - A palavra será concedida pelo Presidente aos membros da Assembleia para:  

  a) Exercer o direito de defesa; 

  b) Participar de assuntos de interesse local;  
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  c) Participar nos debates e apresentar propostas;  

  d) Invocar o Regimento ou a Lei; 

  e) Fazer requerimentos; 

  f) Apresentar reclamações, recursos, protestos ou contraprotestos;  

  g) Pedir ou dar explicações ou esclarecimentos;  

  h) Formular declarações de voto; 

2 – A palavra será concedida ao executivo da Junta de Freguesia pelo Presidente da 

Assembleia para: 

  a) Apresentar o Plano de Atividades, O Mapa de Pessoal e o Orçamento para o ano 

seguinte; 

  b) Apresentar o Relatório de Contas;  

  c) Para qualquer dos casos referidos no número anterior, com exceção do 

constante nas alíneas e, f e h. 

 

ARTIGO 23.º  

MODO DO USO DA PALAVRA 

1 - No uso da palavra, os oradores dirigem-se ao Presidente, à Assembleia de 

Freguesia e aos representantes da Junta de Freguesia. 

2 - O orador não pode ser interrompido sem o seu consentimento, não sendo, 

porém, consideradas interrupções as vozes de concordância ou análogas.  

3 - O orador é advertido pelo Presidente quando se desvie do assunto em discussão 

ou quando o discurso se torne injurioso ou ofensivo, podendo o Presidente retirar-

lhe a palavra se persistir na sua atitude.  

4 - O orador pode ser avisado pelo Presidente para resumir as suas considerações 
quando se aproxime o termo do tempo regimental  

 

ARTIGO 24.º 

TEMPO DO USO DA PALAVRA 

1 - O uso da palavra para tratamento de assuntos de interesse local a conceder no 

período de antes da ordem do dia, não excederá 20 minutos por cada membro que 

para tal se inscreva. 

2 - O uso da palavra para reclamações, recursos ou protestos, limitar-se-á à 

indicação sucinta do seu objetivo e fundamento e por tempo nunca superior a 5 

minutos.  

3 - O uso da palavra para apresentação de propostas, limitar-se-á à indicação 

sucinta do seu objecto e não poderá exceder 10 minutos. Excetua-se a Junta de 

Freguesia para a apresentação do Plano de Atividades, mapa de pessoal e 

Orçamento ou Relatório e Contas, que não poderá, no entanto, exceder 30 minutos.  
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4 - Para intervir na Ordem do Dia será concedida a palavra a cada membro, que 

para tal se inscreva, no máximo duas vezes sobre cada assunto por períodos não 

superiores a 10 minutos da primeira vez e 5 da segunda.  

5 - O uso da palavra para exercer o direito de defesa não poderá exceder os 10 

minutos.  

6 - No uso da palavra não serão admitidas interrupções, devendo o Presidente 

advertir ou retirar a palavra ao orador quando este se desviar do assunto em 

discussão ou quando o discurso se tornar ofensivo. 

 

Artigo 25.º 

Duração das sessões  

1 - Cada reunião da Assembleia não deverá exceder as 3 horas, salvo quando a 

própria Assembleia delibere em contrário. 

2 - As sessões da Assembleia de Freguesia não podem exceder a duração de duas 

reuniões caso se trate de sessão ordinária, ou uma reunião, caso se trate de uma 

sessão extraordinária, salvo quando a própria Assembleia delibere o seu 

prolongamento até ao dobro das durações referidas. 

 

Artigo 26.º 

Quórum 

1 - A  Assembleia  de  Freguesia  só  poderá  reunir  e  deliberar  quando  esteja  

presente  a  maioria  do número legal dos seus membros. 

2 - A verificação das presenças é feita à hora indicada na convocatória, através de 

chamada. 

3 - Caso se verifique a inexistência de “quórum” no momento referido no número 

anterior, será feita nova chamada até trinta minutos após a hora indicada na 

convocatória. 

4 - Findos os trinta minutos previstos no número anterior e caso persista a falta de  

“quórum”, o Presidente designa outro dia para nova sessão ou reunião, que terá a  

mesma natureza da anterior. 

5 - Das sessões ou reuniões canceladas por falta de “quórum”, é elaborada ata, 

onde se registam as presenças e ausências dos respetivos membros, dando estas 

lugar à marcação de falta. 

6 - A nova reunião a que se refere o nº 4 do presente artigo será convocada com o 

intervalo de, pelo menos, vinte e quatro horas, podendo o órgão deliberar, desde 

que esteja presente um terço dos seus membros, em número não inferior a três. 

7 - A existência de “quórum” poderá ser verificada em qualquer momento da 

reunião pela Mesa ou a requerimento de qualquer elemento da Assembleia. 
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Artigo 27.º 

Requisitos das Sessões 

1 - Feita a chamada que deve ser iniciada até 15 minutos após a hora indicada na 

convocatória e verificada a inexistência de quórum, decorre um período máximo de 

30 minutos para aquele se poder concretizar.  

2 - Findo este prazo, caso persista a falta de quórum o Presidente considera a 

sessão sem efeito e marca dia, hora e local para nova sessão. 

 

Artigo 28.º 

Pedidos de Esclarecimento 

1 - A palavra para esclarecimentos limitar-se-á à formulação sintética da pergunta 

e da respectiva resposta sobre a matéria enunciada pelo orador que tiver acabado 

de intervir.  

2 - Os membros que queiram formular pedidos de esclarecimento devem inscrever-

se logo que finda a intervenção que os suscitou sendo formulados e respondidos 

pela ordem de inscrição.  

3 - Por cada pedido de esclarecimentos ou respetiva resposta não poderá ser 

excedido o tempo de 3 minutos. 

 

Artigo 29.º 

Declarações de Voto 

1 - Não são admitidas declarações de voto orais. Estas devem ser escritas, lidas e 

remetidas à Mesa, que as mandará inserir na ata. 

 

Artigo 30.º 

Atas e Publicidade das Sessões  

1 - As sessões da Assembleia serão públicas, nos termos da Lei e do presente 

Regimento.  

2 - De tudo o que ocorrer nas Sessões da Assembleia de Freguesia será lavrada a 

ata, a qual será elaborada pelos Secretários da Mesa ou por quem os substituir, 

devendo ser subscrita e assinada por estes e pelo Presidente.  

3 - A Ata pode ser aprovada em minuta, no final das Sessões, desde que tal seja 

deliberado pela maioria dos Membros presentes.  

4 - As Atas serão enviadas aos Membros da Assembleia de Freguesia, para análise 

e introdução de eventuais correções, sendo assim aprovadas. 

5 – As Atas serão publicadas no site oficial da Junta de Freguesia, no prazo de 8 

dias após a sua aprovação.  
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6 - As Assembleias poderão ser gravadas ou transmitidas em sistema áudio e ou 

visual com o único objetivo de se poder proceder corretamente à sua transcrição e 

transmissão. 

 

TÍTULO IV   

DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

ARTIGO 31.º 

ENTRADA EM VIGOR, PUBLICAÇÃO, INTERPRETAÇÃO E INTEGRAÇÃO 

DE LACUNAS DO REGIMENTO, CADUCIDADE E REVISÃO 

1 - O Presente Regimento entra em vigor no dia seguinte ao da sua aprovação, 

devendo constar da ata respetiva e dele será fornecido um exemplar a cada um dos 

Membros da Assembleia e da Junta de Freguesia.  

2 - A interpretação e integração de lacunas deste regimento far-se-á nos termos da 

legislação em vigor. 

3 - O presente Regimento caduca quando entrar em vigor o novo Regimento. 

4 - A revisão geral deste Regimento ou alteração de qualquer artigo será feita até 

duas vezes por mandato. 

 

 

*** Lei 169/99 de 18 de setembro *** 

*** Lei 75/2013 de 12 de setembro *** 

 

 

 


