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CAPÍTULO I 

Natureza, Competência e Composição da Assembleia 

 

Artigo 1 ° - Natureza 

1. A Assembleia de Freguesia da União das Freguesias de Sintra (Santa Maria e 
São Miguel, São Martinho e São Pedro de Penaferrim) é o órgão deliberativo da 
Freguesia.  

2. A Assembleia de Freguesia tem competência regulamentar própria, nos termos 
da lei.  
 

Artigo 2° - Composição 

Nos termos da lei a Assembleia de Freguesia é composta por 19 membros eleitos 
por sufrágio universal, directo e secreto, segundo o sistema de representação 
proporcional.  

 

CAPÍTULO II 

Dos Membros da Assembleia 

 

Artigo 3°- Duração do mandato 

 

O mandato dos membros da Assembleia de Freguesia inicia-se com a instalação 
desta e cessa com a instalação da seguinte, sem prejuízo das causas de cessação 
ou perda de mandato previstos na lei.  

 
 

Artigo 4° -Verificação de poderes 

1. Os poderes dos membros da Assembleia de Freguesia são verificados pelo 
Presidente da Assembleia de Freguesia cessante ou, na sua falta, pelo cidadão 
melhor posicionado na lista vencedora.  

2. A verificação de poderes consiste na verificação da identidade e legitimidade 
dos membros eleitos da Assembleia de Freguesia.  

3. O direito de impugnação cabe a qualquer membro da Assembleia de Freguesia 
e é exercido até ao encerramento da verificação dos poderes. 



 

   5/23 

4. Qualquer membro da Assembleia de Freguesia cujo mandato seja impugnado 
tem o direito de defesa perante esta e de exercer as suas funções até deliberação 
da Assembleia, por escrutínio secreto.  

 

Artigo 5° - Poderes dos membros da Assembleia de Freguesia 

1. Constituem poderes dos membros da Assembleia de Freguesia: 
 

a) Participar nas discussões e votações e produzir declarações de voto;  
b) Usar da palavra observando as disposições do regimento;  
c) Apresentar propostas, moções, recomendações, reclamações, 

pareceres, protestos e requerimentos sobre todas as matérias da 
competência da Assembleia.  

d) Participar nos grupos de trabalho constituídos pela Assembleia;   
e) Invocar o regimento, bem como propor alterações;  
f) Solicitar e receber, através da Mesa, à Junta de Freguesia e a outras 

entidades, informações sobre assuntos de interesse para a União das 
Freguesias e sobre a execução de deliberações anteriores, o que 
poderá ser requerido por qualquer membro e em qualquer momento. 

g) Requerer nos prazos devidos os elementos, informações e 
publicações oficiais que considerem indispensáveis para o exercício 
do seu mandato;  

h) Tomar a defesa de organizações populares, colectividades culturais, 
humanitárias, ligas (de pequenos e médios agricultores, comerciantes, 
industriais cooperativas e outras), sujeitando as suas propostas à 
discussão e votação.  

 

Artigo 6°- Deveres dos membros da Assembleia de Freguesia 

1. Constituem deveres dos membros da Assembleia de Freguesia: 
 

a) Comparecer e permanecer nas sessões da Assembleia e nas 
reuniões das Comissões ou Grupos de Trabalho a que pertençam;  

b) Desempenhar os cargos na Assembleia e as funções para que foram 
eleitos ou designados;  

c) Participar nas discussões e votações se, por lei, de tal não estiverem 
impedidos;  

d) Respeitar a dignidade da Assembleia e dos seus membros;  
e) Observar a ordem e a disciplina fixadas na lei e no regimento e a 

estabelecida pelo presidente da Mesa da Assembleia;  
f) Contribuir pela sua diligência para a eficácia e o prestígio dos 

trabalhos da Assembleia e, em geral, para a observância da 
Constituição das leis e do regimento;  

g) Comunicar à Mesa quando se retirarem definitivamente no decurso 
das sessões; 
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h)  Justificar as faltas a qualquer sessão. 
 
 
2. A justificação prevista na alínea h) do número anterior deve ser apresentada 
ao Presidente da Mesa, por escrito, no prazo de 5 dias a contar da data da sessão 
ou reunião em que a falta se tenha verificado, e dada a conhecer à Assembleia na 
sessão seguinte.  

 
 

Artigo 7° - Perda de mandato 

Incorrem em perda de mandato:  

1. Os membros da Assembleia de Freguesia atingidos por incapacidade ou 
incompatibilidade referidas na Lei.  

2. Os membros que, sem motivo justificado, deixem de comparecer a 3 sessões ou 
6 reuniões seguidas ou a 6 sessões ou 12 reuniões intercaladas ao longo do 
mandato;  

3. Os membros a quem tenha sido deferido requerimento de substituição definitiva 
por motivo relevante.  

4. Os membros a quem, no exercício das suas funções, ou por causa delas, 
intervenham em procedimento administrativo, acto ou contrato de direito público ou 
privado, relativamente ao qual se verifique impedimento legal 
 

 

Artigo 8°- Renúncia ao mandato 

1. Os membros da Assembleia de Freguesia podem renunciar ao mandato, 
mediante declaração escrita e dirigida ao presidente da Mesa da Assembleia.  

2. A renúncia torna-se efetiva após a substituição do renunciante nos termos da 
Lei.  

 

Artigo 9°- Suspensão do mandato 
 

1. Os membros que pretendam usar da faculdade de solicitar a suspensão do 
mandato, devem fazê-lo por escrito, fundamentado e endereçado ao presidente da 
Mesa da Assembleia, para ser apreciado na reunião imediata à sua apresentação;  

2. A Assembleia pode, justificadamente, não autorizar a suspensão requerida;  

3. A suspensão que pode ser prorrogada, não pode ultrapassar o prazo de 365 
dias no decurso do mandato, sob pena de se considerar como renúncia ao mesmo;  

4. O membro suspenso é substituído nos termos da lei.  
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5. A suspensão do mandato cessa pelos motivos seguintes:  
 

a) No final do período de substituição;  
b) Pelo regresso antecipado do membro substituído, devidamente 

comunicado ao presidente da Mesa;  
c) Pela cessação das funções incompatíveis com as de membro da 

Assembleia de Freguesia, devidamente comunicada ao presidente da 
Mesa.  
 
 
Artigo 100 - Substituição por período inferior a 30 dias 

1. Os membros da Assembleia podem fazer-se substituir nos casos de ausência 
por períodos até 30 dias, mediante carta assinada dirigida ao presidente da Mesa da 
Assembleia.  

2. A substituição faz-se nos mesmos termos do preenchimento de vagas.  
 

 

Artigo 11°- Preenchimento de vagas 

As vagas ocorridas na Assembleia de Freguesia, são preenchidas pelo cidadão 
imediatamente a seguir na ordem da respectiva 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 ou, quando tal não for possível, pelo 
candidato imediatamente a seguir na ordem de precedência da lista 
apresentada pela coligação.  

 

Artigo 12°- Do uso do Direito de Oposição 

1. O direito de Oposição integra os direitos e prerrogativas previstos na 
Constituição e na Lei;  
 
2. São titulares do direito de Oposição os Partidos Políticos e as listas de 
Cidadãos Independentes representados na Assembleia de Freguesia e que não 
estejam representados no correspondente órgão executivo; 
 
3. Os titulares do direito de Oposição têm o direito de ser informados regular e 
directamente pelo órgão executivo sobre o andamento dos principais assuntos 
de interesse público, relacionados com a sua actividade; 
 
4. As informações devem ser prestadas diretamente no prazo máximo de 30 
dias, aos membros eleitos dos Partidos Políticos e das listas de Cidadãos 
Independentes; 
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5. Os Partidos Políticos e as listas de Cidadãos Independentes representados 
na Assembleia de Freguesia e que não façam parte do executivo, ou que nele 
não assumam pelouros, poderes delegados ou outras formas de 
responsabilidade directa ou imediata pelo exercício de funções executivas, têm 
o direito de ser ouvidos sobre propostas dos respectivos Orçamentos e Opções 
do Plano. 
 
6. Os Partidos Políticos e as listas de Cidadãos Independentes da Oposição 
têm o direito de se pronunciar e intervir pelos meios constitucionais e legais 
sobre quaisquer questões de interesse público relevante, bem como o direito de 
presença e participação em todos os actos e actividades oficiais que, pela sua 
natureza, o justifiquem. 

 

 

Capítulo III 
 

Da Mesa da Assembleia 
 
 

Artigo 13° - Composição da Mesa da Assembleia de Freguesia 

1. A Mesa da Assembleia de Freguesia é composta por um presidente, um primeiro 
e um segundo secretário, eleita pela Assembleia entre os seus membros.  

2. O presidente será substituído, nas suas faltas e impedimentos, pelo primeiro 
secretário e este pelo segundo secretário.  

3. A Assembleia pronunciar-se-á, na própria sessão, sobre quem deverá substituir 
os secretários, quando estes faltem simultaneamente.  

4. Qualquer dos membros da Mesa pode renunciar ao cargo, mediante declaração 
redigida e endereçada ao presidente da Mesa da Assembleia. 

5. A Mesa será eleita pelo período do mandato. 

 

Artigo 14° - Eleição da Mesa da Assembleia de Freguesia 

1. Os membros da Mesa são eleitos uninominalmente pela Assembleia, de entre os 
seus membros, por sufrágio secreto, e para o período do mandato, sem prejuízo do 
disposto no número seguinte.  

2. No caso de morte, renúncia, suspensão, perda do mandato ou destituição dos 
membros da Mesa, a Assembleia procederá à sua substituição na reunião em que o 
facto se verifique, de acordo com o previsto na lei.  

3. Na ausência de todos os membros da Mesa, a Assembleia elegerá, por voto 
secreto, uma Mesa ad-hoc para presidir à sessão.  

 



 

   9/23 

Artigo 15° - Competência da Mesa 

1. Compete à Mesa da Assembleia de Freguesia:  
 
a) Elaborar a ordem do dia das sessões após auscultação das bancadas 

e promover a sua distribuição;  
b) Decidir as questões de interpretação e integração do regimento;  
c) Encaminhar, em conformidade com o regimento, as iniciativas dos 

membros da Assembleia e da Junta de Freguesia;  
d) Comunicar à Assembleia de Freguesia as decisões judiciais relativas 

à perda de mandato em que incorra qualquer membro;  
e) Dar conhecimento à Assembleia do expediente relativo aos assuntos 

relevantes;  
f) Exercer os demais poderes que lhe sejam cometidos pela Assembleia;  
g) Proceder à marcação e justificação de faltas dos membros da 

Assembleia.  
 
 

2. O pedido de justificação de faltas é feito por escrito dirigido à Mesa, no prazo 
de 5 dias a contar da data da sessão em que a falta tiver ocorrido.  
 

 
Artigo 16° - Competência do Presidente da Mesa 

1. Compete ao presidente da Mesa da Assembleia de Freguesia:  
 

a) Convocar as sessões ordinárias e extraordinárias;  
b) Tornar pública, nos lugares de estilo, no boletim da Junta de 

Freguesia e na página da Internet da Junta de Freguesia, os 
regulamentos, o regimento e demais deliberações aprovadas pela 
Assembleia, bem como as convocações para as sessões;  

c) Tornar pública a hora e lugar das sessões da Assembleia de 
Freguesia, bem como as respectivas ordens de trabalho, com a 
antecedência de 8 dias quanto às sessões ordinárias e de 5 dias no 
que respeita às sessões extraordinárias; 

d) Tornar públicas as actas na página da internet da Junta de Freguesia. 
e) Presidir às sessões, declarar a abertura, suspensão e encerramento 

das mesmas;  
f) Dirigir os trabalhos e manter a ordem e a disciplina interna das 

sessões;  
g) Representar a Assembleia e dar-lhe conhecimento das informações e 

convites que lhe foram dirigidos, bem como da correspondência 
recebida e expedida;  

h) Conceder a palavra e assegurar a ordem dos debates, advertindo 
qualquer membro quando se desviar do assunto ou quando a 
intervenção seja injuriosa ou ofensiva para os restantes membros ou 
para os presentes, retirando-lhe a palavra quando não acatar a sua 
autoridade;  

i) Limitar, quando necessário, o tempo de uso da palavra para assegurar 
o bom andamento dos trabalhos;  
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j) Admitir ou rejeitar propostas, moções, protestos, contra protestos, 
recomendações, pareceres e reclamações, sem prejuízo do direito de 
recurso do seu autor para a Assembleia, em caso de rejeição;  

k) Pôr à discussão, aprovação e votação as propostas, moções e 
requerimentos apresentados;  

l) Assinar os documentos expedidos em nome da Assembleia de 
Freguesia;  

m) Submeter às comissões competentes, para apreciação, os textos 
de projectos e propostas, sempre que necessário;  

n) Em geral, zelar pelo cumprimento do regimento e das deliberações da 
Assembleia de Freguesia; 

o) Exercer os demais poderes que lhe sejam conferidos pela lei, pelo 
regimento ou pela Assembleia de Freguesia.  
 

2. O presidente poderá delegar nos secretários tarefas que lhe estão 
atribuídas.  

 

Artigo 17° - Competência dos Secretários 

1. Na generalidade, compete aos secretários coadjuvar o presidente no 
exercício das suas funções e assegurar o expediente da Mesa, nomeadamente:  

 
a) Proceder à conferência das presenças nas sessões e 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 de Freguesia e 

dos membros da Junta de Freguesia, bem como do público em geral 
no período destinado a este;  

d) Substituir o presidente no impedimento deste, ou na sua falta, 
tomando para o efeito a competência que está confiada ao mesmo;  

e) Escrutinar as votações;  
f) Elaborar as respectivas actas das sessões e proceder à leitura final;  
g) Exercer as tarefas delegadas pelo presidente da Mesa.  

 

Artigo 18°. Recurso das Decisões da Mesa 

Das decisões da Mesa ou do seu presidente cabe recurso para a Assembleia de 
Freguesia.  
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Capítulo IV 

Do funcionamento da Assembleia de Freguesia 

 

Artigo 19° - Competências da Assembleia de Freguesia 

1. Nos termos da Lei, compete à Assembleia de Freguesia:  
 

a) Eleger por voto secreto os vogais da Junta de Freguesia;  
b) Eleger por voto secreto, o presidente e os secretários da Mesa;  
c) Elaborar ou rever o regimento;  
d) Deliberar sobre recursos interpostos de marcação de faltas 

injustificadas aos seus membros;  
e) Acompanhar e fiscalizar a actividade da Junta, sem prejuízo do 

exercício normal da competência desta;  
f) 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 actividade normal da Junta;  

g) Solicitar e receber, através da Mesa, informação sobre assuntos de 
interesse para a União das Freguesias e sobre a execução de 
deliberações anteriores, o que poderá ser requerido por qualquer 
membro e em qualquer momento;  

h) Apreciar a recusa, por acção ou omissão, de quaisquer informações e 
documentos, por parte da Junta de Freguesia ou dos seus membros, 
que obstem à realização de acções de acompanhamento e 
fiscalização;  

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

j) Deliberar sobre a administração das águas públicas que por lei 
estejam sob jurisdição da freguesia; 

k) Aceitar doações, legados e heranças a benefício de inventário;  
l) Discutir, a pedido de quaisquer dos titulares do direito de Oposição, o 

relatório a que se refere o Estatuto do Direito de Oposição;  
m) Conhecer e tomar posição sobre os relatórios definitivos resultantes 

de acções tutelares ou de auditorias executadas sobre a actividade 
dos órgãos e serviços da União das Freguesias;  

n) Apreciar, em cada uma das sessões ordinárias, uma informação 
escrita do presidente da Junta acerca da actividade por si ou pela 
Junta exercida, no âmbito da competência própria ou delegada, bem 
como da situação financeira da União das Freguesias, informação 
essa enviada ao presidente da Mesa da Assembleia, com a 
antecedência mínima de 8 dias sobre a data da sessão;  

o) Votar moções de censura à Junta de Freguesia, em avaliação da 
acção desenvolvida pela mesma ou por qualquer um dos seus 
membros, no âmbito do exercício das respectivas competências. 
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p) Aprovar referendos locais, sob proposta quer de membros da 
Assembleia, quer da Junta de Freguesia, quer da Câmara Municipal, 
quer dos cidadãos eleitores nos termos da lei; 

q) Pronunciar-se e deliberar sobre todos os assuntos de interesse para a 
União das Freguesias, por sua iniciativa ou por solicitação da Junta;  

r) Exercer os demais poderes conferidos por lei.  
 

2. Compete ainda à Assembleia de Freguesia, sob proposta da Junta de 
Freguesia:  

 
a) Aprovar as opções do plano, a proposta de orçamento e as suas 

revisões;  
b) Apreciar o inventário de todos os bens, direitos e obrigações 

patrimoniais e respectiva avaliação, bem como apreciar e votar os 
documentos de prestação de contas;  

c) Autorizar a Junta de Freguesia a contrair empréstimos de curto prazo 
e a proceder a aberturas de crédito, nos termos da lei;  

d) Aprovar as taxas da União das Freguesias e fixar o respectivo valor 
nos termos da lei;  

e) Autorizar a Junta de Freguesia a participar em empresas de capitais 
públicos de âmbito municipal, para a prossecução de actividades de 
interesse público ou de desenvolvimento local, cujo objecto se 
contenha nas atribuições da União das Freguesias;  

f) Autorizar a União das Freguesias a associar-se com outras, nos 
termos da lei; 

g) Autorizar a União das Freguesias a estabelecer formas de 
cooperação com entidades públicas ou privadas, no âmbito das suas 
atribuições;  

h) Verificar a conformidade dos requisitos previstos no nº. 3 do artigo 
27º, Lei 169/99, de 18 de Setembro, sobre o exercício de funções a 
meio tempo ou a tempo inteiro do presidente da Junta de Freguesia;  

i) Autorizar expressamente a aquisição, alienação ou oneração de bens 
imóveis de valor superior ao limite fixado para a Junta de freguesia, 
fixando as respectivas condições gerais, que podem incluir, 
nomeadamente, a hasta pública;  

j) Aprovar posturas e regulamentos;  
k) Ratificar a aceitação da prática de actos da competência da Câmara 

Municipal, delegados na Junta;  
l) Aprovar, nos termos da lei, os mapas de pessoal dos diferentes 

serviços da freguesia;  
m) Aprovar, nos termos da lei, a criação e a reorganização de serviços 

dependentes dos órgãos da União das Freguesias;  
n) Autorizar a concessão de apoio financeiro, ou outro, às instituições 

legalmente constituídas pelos funcionários da freguesia, tendo por 
objecto o desenvolvimento de actividades culturais, recreativas e 
desportivas;  

o) Regulamentar a apascentação de gado, na respectiva área 
geográfica;  
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p) Estabelecer, após parecer da Comissão de Heráldica da Associação 
dos Arqueólogos Portugueses, a constituição do brasão de armas, do 
selo e da bandeira da União das Freguesias e proceder à sua 
publicação no Diário da República. 

 
3. A acção de fiscalização mencionada na alínea e) do n.º 1 consiste numa 
apreciação casuística, posterior à respectiva prática, dos actos da Junta de 
Freguesia.  
 
4. Não podem ser alteradas, mas apenas aprovadas ou rejeitadas pela Assembleia 
de Freguesia, as propostas apresentadas pela Junta e referidas nas alíneas a), i) e 
n) do n.º 2 bem como os documentos sujeitos a apreciação, referidos na alínea b) do 
mesmo número, devendo a rejeição ser devidamente fundamentada e sem prejuízo 
de, em caso de aprovação, a Junta poder vir a acolher, no todo ou em parte, 
sugestões ou recomendações feitas pela Assembleia. 
 
 
5.  A deliberação prevista na alínea p) do nº. 1, só é eficaz quando tomada por 
maioria absoluta dos membros em efectividade de funções, não podendo ser 
apresentada nova proposta sobre a mesma matéria no ano em que a deliberação 
tenha ocorrido, quando a mesma tenha sido recusada ou não tenha reunido 
condições de eficácia. 
  
6. A Mesa da Assembleia de Freguesia, no exercício das respectivas 
competências, é apoiada administrativamente, sempre que necessário, por 
funcionários dos serviços da autarquia, se existirem, designados pelo respectivo 
órgão, executivo.  
 

 
Artigo 20º - Periodicidade das Sessões 

1. A Assembleia de Freguesia reúne por direito próprio, imediatamente a seguir 
ao acto de instalação para eleição por escrutínio secreto, dos vogais da Junta de 
Freguesia e do presidente e secretários da Mesa da Assembleia de Freguesia, e 
em sessão ordinária em Abril, Junho, Setembro e Novembro ou Dezembro;  

2. A primeira sessão ordinária destina-se entre o mais, à apreciação do 
inventário de todos os bens, direitos e obrigações patrimoniais e respectiva 
avaliação e ainda à aprovação das contas de gerência do ano anterior, 
destinando-se a quarta sessão à aprovação do plano de actividades e 
orçamento do ano seguinte, salvo no ano imediato ao da realização de eleições 
gerais, que tem lugar na primeira sessão ordinária, ou em sessão extraordinária 
a ter lugar até ao final do mês de Abril.  

3. A Assembleia de Freguesia reúne-se em sessões extraordinárias quando 
requeridas:  

 
a) Pelo presidente da Junta de Freguesia em execução de deliberação 
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desta;  
b) Por um terço dos seus membros;  
c) Por um mínimo de 950 cidadãos eleitores inscritos no recenseamento 

eleitoral  
d) Pelo presidente da Mesa da Assembleia de Freguesia em 

cumprimento da decisão tomada pela maioria dos membros da Mesa; 
e) Quando a sessão extraordinária resulte da iniciativa dos cidadãos 

eleitores, nos termos da alínea c), dois dos seus representantes terão 
direito de participação  

 

Artigo 21º - Convocação das Sessões 

1. As sessões ordinárias serão convocadas pelo presidente da Mesa a cada 
um dos membros por carta com protocolo de recepção, por carta registada com 
aviso de recepção, por correio electrónico ou através de edital, com a 
antecedência mínima de 8 dias.  

2. Salvo marcação na reunião anterior, as sessões extraordinárias serão 
convocadas pelo presidente Mesa da Assembleia, através de edital e por carta 
com protocolo de recepção ou correio electrónico a cada um dos membros da 
Assembleia e presidente da Junta, para um dos 15 dias posteriores à iniciativa 
da Mesa ou à recepção de um requerimento, devendo a convocatória ser feita 
com a antecedência mínima de 5 dias sobre a data da realização da sessão 
extraordinária.  

3. Caso a convocação tenha sido feita em sessão anterior, afixar-se-á o edital e 
convocar-se-ão os membros da Assembleia que não tenham estado presentes. 

4. A convocação para a Assembleia de Freguesia deverá sempre mencionar a 
ordem de trabalhos, o local, a data e a hora para o início da mesma.  

5. Com a convocação da sessão da Assembleia deverá ser enviada a minuta da 
acta da sessão anterior.  

6. O envio das convocatórias será promovido pelos serviços da Junta de Freguesia  

 

Artigo 22°- Carácter Público das Sessões e Uso da Palavra 

1. As sessões da Assembleia de Freguesia são públicas, não podendo ser 
vedada a entrada a pessoas que a elas pretendam assistir.  

2. A nenhum cidadão é permitido, sob qualquer pretexto, intrometer-se nas 
discussões e aplaudir ou reprovar as opiniões emitidas, as votações feitas e as 
deliberações tomadas, sob pena de sujeição à aplicação da coima prevista na lei e, 
em caso de quebra grave da disciplina ou da ordem, de expulsão sob pena de 
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desobediência nos termos da lei penal.  

3. No início de cada reunião haverá um período de intervenção aberto ao público, 
com duração não superior a 30 minutos, no qual serão prestados os 
esclarecimentos solicitados.  

4. Os cidadãos interessados em usar da palavra terão de, antecipadamente, fazer 
a sua inscrição na Mesa 

5. O período de cada intervenção será distribuído pelos inscritos, de acordo com 
o limite estipulado no número 3, não podendo cada intervenção exceder os 10 
minutos.  

Artigo 23° - Início e Termo das Sessões 

1. As sessões da Assembleia de Freguesia efetuam-se entre as 21h00m e as 
24h00m.  

2. Quando, na hora marcada para dar início à sessão, se registar falta de quórum, 
deverá a Assembleia aguardar num período de meia hora findo o qual, a manter-se 
a situação, deverá o presidente da Mesa proceder à convocação de nova sessão.  

3. O período de funcionamento da Assembleia enunciado no número 1 do 
presente artigo poderá ser prolongado para além das 24h00m desde que, para o 
efeito e por proposta de qualquer dos membros, seja deliberado em conformidade 
por um mínimo de dois terços dos membros presentes.  
 

 
Artigo 24° - Quórum 

1. A Assembleia de Freguesia só poderá funcionar com a presença mínima de 10 
dos seus membros.  

2. Na falta de quórum, o presidente ou o seu substituto legal convocará nova 
sessão com a mesma ordem de trabalhos.     

3. Das sessões ou reuniões canceladas por falta de quórum é elaborada acta onde 
se registam as presenças e ausências dos respectivos membros, dando estas lugar 
à marcação de falta.  

 

Artigo 25° - Verificação de Presenças 
 

1. A presença dos membros da Assembleia será verificada no início e em qualquer 
momento da reunião, por iniciativa do presidente ou de qualquer um dos membros 
presentes.  

2. Só será considerada presença se a permanência do membro na Assembleia for 
superior a uma hora, para as sessões em que a sua duração exceda esse tempo.  
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Artigo 26° - Período Antes da Ordem de Trabalhos 
 

1. Em todas as sessões haverá um período antes da ordem de trabalhos, com 
duração não superior a sessenta minutos, cabendo a cada bancada 12 minutos. 
 
2. O período antes da ordem de trabalhos será destinado a:  
 

a) Tratamento, pelos membros da Assembleia, de assuntos de interesse 
autárquico relevantes não compreendidos na ordem de trabalhos;  

b) Emissão de votos de congratulação, saudação, protesto ou pesar;  
c) Apresentação de recomendações, requerimentos, propostas ou 

moções;  
d) Informações da Mesa da Assembleia e da Junta de Freguesia.  
e) Leitura do expediente recebido e expedido pela Mesa;  

 
 

Artigo 27° - Período da Ordem de Trabalhos 
 
1. O período da ordem de trabalhos será destinado a:  

 
a) Aprovação da ata da sessão anterior;  
b) Discussão e deliberação da matéria constante na ordem de trabalhos da 

convocatória;  
c) Tudo o mais que a Assembleia deliberar.  
d) A ordem de trabalhos não pode ser preterida ou interrompida, a não ser 

nos casos expressamente previstos no regimento, ou por deliberação de 
um mínimo de dois terços da Assembleia de Freguesia.  

 

Artigo 28° - Continuidade das Sessões 
 
1. As sessões da Assembleia só podem ser interrompidas, pelo presidente da 
Mesa nos seguintes casos: 

 
a) Intervalo;  
b) Restabelecimento da ordem na sala;  
c) Falta de quórum.  
d) Impossibilidade de conclusão da ordem dos trabalhos.  
 

2. As sessões da Assembleia poderão ser interrompidas por um período máximo 
de 5 minutos quando: 

 
a) Solicitado em nome de qualquer dos Partidos, Coligações ou listas de 

Cidadãos Independentes na Assembleia, não podendo os mesmos usar 
desse direito, mais de duas vezes em cada reunião 

b) A Mesa o deliberar, com o fim de aclarar eventuais situações, em ordem a 
uma melhor condução dos trabalhos. 
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Artigo 29º - Uso da Palavra pelos membros da Assembleia 
 
1. A palavra será concedida, por ordem de inscrição, aos membros da Assembleia 
de Freguesia pelo presidente da Mesa, para:  
 

a) Intervenções antes da ordem de trabalhos;  
b) Apresentação de propostas, moções, projectos de resolução e 

deliberação, bem como à emissão dos votos previstos na b) do n.º 2 do 
art.º. 26.º; 

c) Obtenção de informações;  
d) Participação nos debates;  
e) Invocar o regimento ou interrogar a Mesa;  
f) Apresentar reclamações, protestos, contra protestos, recursos e 

requerimentos;  
g) Pedir ou dar explicações ou esclarecimentos;  
h) Exercer o direito de defesa;  
i) Tudo o mais previsto no regimento.  

 

Artigo 30º - Participação na Assembleia dos membros da Junta de Freguesia 
 

1. A Junta de Freguesia far-se-á representar obrigatoriamente nas sessões da 
Assembleia pelo presidente da Junta, ou pelo seu substituto legal em caso de justo 
impedimento, podendo intervir nas discussões, sem direito a voto.  

2. Os restantes membros da Junta de Freguesia têm direito a participar na 
Assembleia, sem direito de voto, podendo usar igualmente da palavra em assuntos 
inerentes às suas competências administrativas e responsabilidades no âmbito dos 
pelouros assumidos, ou quando sejam solicitados pelo presidente da Junta ou 
Assembleia de Freguesia.  

3. O uso da palavra pelos membros do executivo comporta:  
 

a) Apresentar propostas de resolução;  
b) Participar nos debates;  
c) Pedir e dar esclarecimentos;  
d) Responder às perguntas dos membros da Assembleia de Freguesia 

por quaisquer actos do executivo;  
e) Exercer o direito de defesa;  
f) Invocar o regimento ou interrogar a Mesa.  

Artigo 31º - Direito a participação sem voto 

1. Têm direito a participar nas sessões da Assembleia, sem direito a voto: 
 
a) Representantes das Organizações de Moradores constituídas na área da 

União das Freguesias, nos termos da Constituição e devidamente 
credenciados para esse efeito pelas respectivas Organizações; 
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b) Os vogais da Junta de Freguesia que, igualmente, podem intervir nas 
discussões, a solicitação do presidente da Junta ou do seu substituto ou 
do plenário da Assembleia; 

c) Qualquer personalidade de reconhecida idoneidade e competência, sobre 
matéria em discussão, quando convidada para o efeito, pelo presidente 
da Mesa, mediante prévio pedido de qualquer Partido, Coligação ou listas 
de Cidadãos Independentes e com o acordo da Assembleia; 

d) Qualquer cidadão convidado para comissões ou grupos de trabalho. 
 

2. Nas reuniões das sessões extraordinárias terão direito a participar, igualmente 
sem direito a voto, dois representantes dos requerentes, os quais poderão formular 
sugestões ou propostas, as quais só serão votadas pela Assembleia se esta assim o 
deliberar. 
 

Artigo 32° - Uso da Palavra pelos Membros da Mesa 

 

Os membros da Mesa que quiserem utilizar a palavra sobre o assunto em curso, 
inscrever-se-ão para o efeito respeitando a ordem dos oradores inscritos, 
reassumindo as suas funções imediatamente a seguir à sua intervenção.  

 

Artigo 33° - Uso da Palavra pelo Público 
 
No período destinado a este, a palavra será dada ao público, por ordem de 
inscrição, não contando o tempo de resposta aos esclarecimentos solicitados 
como tempo destinado ao público.  

 
 

Artigo 34° - Proibição do Uso da Palavra no Período de Votação 

Iniciada a votação, nenhum membro poderá usar da palavra até à proclamação 
do resultado, excepto para apresentar requerimento ao processo de votação. 

 

Artigo 35° - Votação na Generalidade 
 
A votação na generalidade far-se-á sobre qualquer documento ou projecto posto 
à votação.  
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Artigo 36° - Votação na Especialidade 

1. A votação na especialidade far-se-á sobre cada disposição, artigo, número 
ou alínea de cada documento ou projecto. A ordem de votação será a seguinte:  

 
a) Proposta de eliminação;  
b) Proposta de substituição;  
c) Proposta de emenda;  
d) Proposta de aditamento ao texto votado.  

 
2. Quando houver duas ou mais propostas de alteração da natureza serão 
submetidas à votação por ordem da sua apresentação.  

 

Artigo 37° - Votações e Deliberações 

1. Não poderão ser tomadas deliberações durante o período antes da ordem de 
trabalhos.  

2. As deliberações são tomadas pela pluralidade de votos com a maioria simples 
do mínimo legal de membros. 

3. As abstenções não contam para o apuramento da maioria.  

4. Cada membro tem um voto e não poderá deixar de votar, sem prejuízo do direito 
de abstenção  

5. Não é permitido o voto por procuração ou correspondência.  

6. O presidente tem voto de qualidade em caso de empate em todas as votações 
que não ocorram por escrutínio secreto.      

7. As votações só poderão realizar-se por:  
 

a) Escrutínio secreto, sempre que estejam em causa eleições, juízos ou 
decisões que respeitem a pessoas singulares.  

b) Por "braço no ar" ou nominalmente, nos restantes casos. 
c) Não são admitidas votações em alternativa; 

 
8. Havendo empate em votação por escrutínio secreto procede-se imediatamente a 
nova votação; 
 

9. Se o empate na nova votação persistir, adia-se a deliberação para a reunião 
seguinte, procedendo-se a votação nominal se na primeira votação desta reunião se 
repetir o empate.  
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Artigo 38° - Eficácia das Deliberações 

As deliberações só adquirem eficácia depois de aprovadas as atas ou depois de 
assinadas as minutas.  

 

Artigo 39° - Publicidade das Deliberações com Eficácia Externa 

O presidente da Mesa da Assembleia providenciará, nos 8 dias imediatos à 
tomada de deliberação com eficácia externa, a sua publicação por edital, 
boletim oficial da freguesia ou órgão de comunicação social, que obedeça aos 
requisitos fixados no n.º. 2 do artigo 91°. da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro.  

 

Artigo 40° - Requerimentos Normativos 

1. São considerados requerimentos normativos os pedidos escritos dirigidos à 
Mesa, sem considerandos, respeitantes ao processo de apresentação, discussão e 
votação de qualquer assunto ou ao funcionamento da reunião.  

2. Admitidos os requerimentos, serão imediatamente votados sem discussão.  

 

Artigo 41º - Reclamações, Recursos, Protestos e Contra protestos 

Qualquer membro da Assembleia que peça a palavra para reclamações, 
recursos, protestos ou contra protestos, limitar-se-á a indicar sucintamente o 
seu objecto e fundamento e não deverá exceder 3 minutos no uso da palavra.  

 

Artigo 42° - Uso da Palavra para Esclarecimento 

1. O uso da palavra para esclarecimento limitar-se-á à formulação sintética de 
perguntas sobre a matéria apresentada pelo orador que tiver acabado de intervir, 
devendo o esclarecimento ser igualmente sintético.  

2. Os membros da Assembleia que queiram apresentar pedidos de esclarecimento 
devem inscrever-se finda a intervenção que os suscitou, sendo estes formulados e 
respondidos pela ordem de inscrição.  

3. O membro da Assembleia autor do pedido e o orador que presta o 
esclarecimento não poderão exceder 3 minutos por cada intervenção.  
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Artigo 43° - Declaração de Voto 

1. Qualquer membro da Assembleia tem direito a expressar declaração de voto  
verbal, utilizando um tempo não superior a 3 minutos.  

2. Qualquer membro da Assembleia pode formular, a título pessoal, declarações de 
voto por escrito, as quais deverão ser entregues à Mesa até final da respectiva 
reunião.  

 

Artigo 44° - Invocação do regimento 

O membro que pedir a palavra para invocar a infracção ao regimento, indicará o 
artigo infringido com as considerações estritamente indispensáveis para o efeito.  

 

Capítulo V 

Comissões 

 

Artigo 45° - Composição 

1. O número de elementos de cada comissão e a sua composição são fixados por 
deliberação da Assembleia de Freguesia. 

2. As comissões a constituir poderão, se assim for entendido, recorrer a elementos 
estranhos de reconhecida idoneidade e competência técnica, para maior eficiência 
do seu trabalho 

3. Ficam excluídas do âmbito destas atribuições todos os casos afectos ou a 
afectar a averiguações ou investigações de entidades judiciais ou policiais. 

 
 

Artigo 46° - Convocação 

A data de primeira reunião da Comissão será marcada pela Mesa da Assembleia de 
Freguesia na sessão em que teve lugar a sua criação 

 

 
Artigo 47° - Funcionamento 

1. As Comissões criadas elegerão os seus Coordenadores 

2. Das reuniões das Comissões serão lavradas actas onde constará, 
obrigatoriamente, o sumário dos assuntos tratados e as faltas e presenças dos seus 
membros 
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Artigo 48° - Publicidade dos trabalhos 

1. As actas das Comissões poderão ser consultadas por qualquer membro da 
Assembleia de Freguesia.  

2. As Comissões escolherão, de entre os seus membros, a quem compete 
apresentar os assuntos mais relevantes dos seus trabalhos, nas sessões da 
Assembleia de Freguesia 

 

Artigo 49° - Local das sessões 

As Comissões funcionarão na sede da Assembleia de Freguesia ou noutro lugar 
designado pela comissão para o efeito 

 

Capítulo VI 

Disposições Gerais 

 

Artigo 50° - Sede e lugar das sessões 

1. A  Assembleia de Freguesia tem a sua sede no edifício da Junta de Freguesia. 

2. As sessões da Assembleia de Freguesia terão lugar no local que for indicado na 
convocatória enviada para os membros da Assembleia e publicitada em edital. 

 

Artigo 51° - Actas 

1. Será lavrada acta que registe o que de essencial se tiver passado nas sessões, 
nomeadamente as faltas verificadas, as deliberações tomadas e as posições contra 
elas assumidas, neste caso a requerimento daqueles que as tiverem perfilhado e, 
bem assim, o facto de a acta ter sido lida e aprovada. 

2. As actas são lavradas, por funcionário da autarquia designado para o efeito e 
postas à aprovação de todos os membros no final da respectiva reunião ou no início 
da seguinte, sendo assinadas após aprovação, pelo presidente e por quem as 
lavrou. 

3. As atas ou o texto das deliberações mais importantes podem ser aprovadas em 
minuta, no final das sessões, desde que tal seja deliberado pela maioria dos 
membros presentes, sendo assinadas, após aprovação, pelo presidente e por quem 
as lavrou. 
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4. As deliberações da Assembleia só adquirem eficácia depois de aprovadas e 
assinadas as respectivas actas ou depois de assinadas as minutas, nos termos dos 
números anteriores. 

5. Qualquer membro da Assembleia pode justificar o seu voto. 

 

Artigo 52° - Interpretação do regimento 

O presente regimento contempla o estabelecido na Constituição da República 
Portuguesa e na legislação em vigor, competindo à Mesa, com recurso para a 
Assembleia de Freguesia, proceder à sua interpretação e integração.  

 

Artigo 53° - Alterações ao regimento 

1. Qualquer proposta de alteração ao regimento só poderá ser discutida pela 
Assembleia, quando apoiada, no mínimo, por um terço dos seus membros.  

2. Admitida qualquer proposta de alteração, o presidente marcará a discussão 
dessa proposta, ou propostas, para a reunião a realizar dentro dos 15 dias 
subsequentes.  

3. As alterações ao regimento devem ser aprovadas por maioria absoluta dos 
membros em efectividade de funções. 

4. O regimento poderá ser alterado, na sua totalidade ou parcialmente, pela 
maioria simples dos membros da Assembleia de Freguesia, desde que surgindo 
uma lei que venha a modificar o quadro legal de referência, se justifique a sua 
actualização. 

 

Artigo 54° - Entrada em Vigor do regimento 

1. O regimento entra em vigor no dia seguinte ao da sua aprovação em Assembleia 
de Freguesia, sendo publicado em edital.  
 
2. Será fornecido um exemplar do regimento a cada membro da Assembleia e da 
Junta de Freguesia. 
 
 
 
 


