REGIMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE
PROENÇA-A-NOVA

REGIMENTO DA
CÂMARA MUNICIPAL DE PROENÇA-A-NOVA
Nos termos da alínea a) do artigo 39.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, que estabelece o
regime jurídico das autarquias locais, dos princípios gerais estabelecidos no Código do Procedimento
Administrativo, é aprovado o regimento da câmara municipal de Proença-a-Nova nos seguintes
termos:
Artigo 1.º
Natureza e âmbito do mandato
A câmara municipal, como órgão executivo colegial do município, é constituída por um presidente e
4 vereadores, um dos quais designado vice-presidente, cujo mandato visa a salvaguarda dos
interesses municipais, o desenvolvimento local e a melhoria da qualidade de vida e do bem-estar da
população, no respeito da Constituição da República Portuguesa e do princípio da legalidade
democrática.
Artigo 2.º
Funcionamento
O funcionamento da câmara municipal rege-se por este regimento e pelas normas legais aplicáveis às
autarquias locais.
Artigo 3.º
Duração e continuidade do mandato
O mandato inicia-se com o ato de instalação da câmara municipal e com a verificação de poderes dos
seus membros e cessa quando estes forem legalmente substituídos, sem prejuízo da cessação
individual do mandato prevista na lei ou no presente regimento.
Artigo 4.º
Deveres dos membros da câmara
Constituem deveres dos membros da câmara municipal:
a)

Comparecer e permanecer nas respetivas reuniões;

b)

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

c)

Observar escrupulosamente as normas legais e regulamentares aplicáveis aos atos por si
praticados ou pelos órgãos a que pertencem;

d)

Cumprir e fazer cumprir as normas constitucionais e legais relativas à defesa dos interesses
e direitos dos cidadãos no âmbito das suas competências;

e)

Atuar com justiça e imparcialidade;

f)

Salvaguardar e defender os interesses públicos da autarquia e do Estado;

g)

Respeitar o fim público dos poderes em que estão investidos;

h)

Respeitar a dignidade da câmara municipal e dos seus membros;

i)

Observar a ordem e a disciplina fixadas no regimento e acatar a autoridade do presidente
da câmara municipal;

j)

Contribuir, pela sua diligência, para a eficácia e o prestígio dos trabalhos da câmara
municipal e, em geral, para a observância da Constituição e das leis.

k)

Desempenhar os cargos e as funções para que sejam eleitos ou designados e a que se não
hajam oportunamente escusado, mantendo a câmara municipal informada do seu
desempenho, da forma que for determinada aquando da eleição ou nomeação.

Artigo 5.º
Impedimentos, escusa e suspeições
1.

Nenhum membro da câmara pode intervir em procedimento administrativo ou em ato ou
contrato de direito público ou privado do respetivo município, nos casos previstos no artigo 69.º
do Código do Procedimento Administrativo.

2.

A arguição e declaração do impedimento seguem o regime previsto nos artigos 70.º, 71.º e 72.º
do Código do Procedimento Administrativo.

3.

Os membros da câmara devem pedir dispensa de intervir em procedimento administrativo
quando ocorra circunstância pela qual possa razoavelmente suspeitar-se da sua isenção ou da
retidão da sua conduta, designadamente quando ocorram as circunstâncias previstas no artigo
73.º do Código do Procedimento Administrativo.

4.

À formulação do pedido de dispensa e à decisão sobre a escusa ou suspeição aplica-se o regime
das garantias de imparcialidade, constante dos artigos 69.º e seguinte do Código do
Procedimento Administrativo.
Artigo 6.º
Direitos dos membros da câmara

1.

2.

Para o regular exercício do seu mandato, constituem direitos dos membros da câmara municipal
além dos conferidos por lei:
a)

Usar a palavra nos termos regimentais;

b)

Apresentar por escrito requerimentos, pareceres, propostas, recomendações e moções;

c)

Apresentar reclamações, protestos, contraprotestos e declarações de voto;

d)

Propor alterações ao regimento.

Aos membros da câmara municipal são atribuíveis os direitos a eles consignados pela lei,
designadamente pelo Estatuto dos Eleitos Locais.
Artigo 7.°
Reuniões da câmara municipal

1. As reuniões da câmara municipal são ordinárias e extraordinárias.
2. As reuniões da câmara municipal realizam-se habitualmente nos Paços do Concelho, podendo
realizar-se noutros locais do concelho de Proença-a-Nova, quando assim for deliberado.
3. As reuniões ordinárias realizam-se na primeira e terceira segunda-feira de cada mês, com início às
10 horas, devendo terminar até às 12 horas, podendo ser prolongadas por mais uma hora por
deliberação do executivo, sendo a primeira de cada mês privada e a segunda pública.

4. A deliberação prevista no número anterior é objeto de publicitação por edital e deve constar em
permanência no sítio da Internet do município, considerando-se convocados todos os membros
da câmara municipal.
5. Quaisquer alterações ao dia e hora previamente fixados para as reuniões devem ser devidamente
justificadas e comunicadas a todos os membros, com pelo menos, três dias de antecedência, por
correio eletrónico e, ou, por protocolo.
Artigo 8.°
Convocação e agenda das reuniões
1. Cabe ao presidente da câmara, além de outras funções que lhe estejam atribuídas, convocar, abrir
e encerrar as reuniões, estabelecer, distribuir e organizar a ordem do dia, dirigir os trabalhos e
assegurar o cumprimento das leis e a regularidade das deliberações.
2. O presidente da câmara pode, ainda, suspender ou encerrar antecipadamente as reuniões,
quando circunstâncias excecionais o justifiquem, mediante decisão fundamentada, a incluir na ata
da reunião, podendo a decisão ser revogada em recurso imediatamente interposto e votado
favoravelmente, de forma não tumultuosa, por maioria de dois terços dos membros com direito a
voto.
3. Na falta ou impedimento do presidente, dirigirá os trabalhos o vice-presidente ou, na sua falta, o
vereador que ocupe o lugar imediato na lista em que foi eleito o presidente.
4. O presidente da câmara, ou quem o substituir, pode reagir judicialmente contra deliberações
tomadas pelo órgão a que preside quando as considere ilegais, impugnando atos administrativos
ou normas regulamentares ou pedindo a declaração de ilegalidade por omissão de normas, bem
como requerer as providências cautelares adequadas.
Artigo 9.°
Convocação de reuniões extraordinárias
1. As reuniões extraordinárias são convocadas pelo presidente, por sua iniciativa ou após
requerimento escrito que indique o assunto a ser tratado de, pelo menos, um terço dos
respetivos membros.
2. As reuniões extraordinárias são convocadas com, pelo menos, dois dias de antecedência por
protocolo, aplicando-se, com as devidas adaptações, o disposto no n.º 4 do artigo 7.º do presente
regimento.
3. Da convocatória devem constar, de forma expressa e especificada, os assuntos a tratar na
reunião, só podendo a câmara deliberar sobre tais assuntos.
4. O presidente convocará a reunião para um dos oito dias subsequentes à receção do requerimento
referido no n.º 1 do presente artigo.
5. Quando o presidente não efetue a convocação que lhe tenha sido requerida ou não o faça nos
termos do número anterior, podem os requerentes efetuá-la diretamente, com invocação dessa
circunstância, observando o disposto no número anterior com as devidas adaptações e
publicitando-a nos locais habituais.
6. As reuniões extraordinárias não têm período de antes da ordem do dia.
Artigo 10.º
Ordem do dia
1. A ordem do dia de cada reunião é estabelecida pelo presidente e deve incluir os assuntos que
para esse fim lhe forem indicados pelos vereadores, desde que sejam da competência do órgão e
o pedido correspondente 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.
2. A ordem do dia de cada reunião é enviada, mediante correio eletrónico, a todos os membros da
câmara municipal com a antecedência mínima de dois dias úteis sobre a data do início da reunião,
enviando-se-lhes, em simultâneo, a respetiva documentação.
3. Os documentos que complementem a instrução do processo deliberativo respeitantes aos
assuntos que integram a ordem do dia, que por razões de natureza técnica ou de
confidencialidade, ainda que pontual, não sejam distribuídos nos termos do número anterior,
devem estar disponíveis para consulta, desde o dia anterior à data indicada para a reunião.
Artigo 11.º
Requisitos formais das propostas
1. As propostas para agendamento em reunião do executivo municipal serão da iniciativa do
presidente ou do vereador competente e deverão ser assinadas pelos mesmos.
2. As propostas deverão mencionar sempre a lei habilitante, os anexos que são sua parte integrante,
a unidade orgânica que procedeu à sua elaboração e ainda, quando for o caso, a necessidade de
serem submetidas à assembleia municipal, com a respetiva justificação legal.
3. As propostas deverão ser acompanhadas de todas as peças que a instruem, em suporte digital,
ou, na impossibilidade, através de cópia.
Artigo 12. º
Reuniões públicas
1. As reuniões públicas terão um período de antes da ordem do dia de trinta minutos,
improrrogável, ao que se seguirá o período da ordem do dia e de intervenção do público.
2. Às reuniões públicas deve ser dada publicidade com menção dos dias, horas e locais da sua
realização, de forma a promover o conhecimento dos interessados com uma antecedência de,
pelo menos, dois dias úteis sobre a data das mesmas.
3. A nenhum cidadão é permitido intrometer-se nas discussões, aplaudir ou reprovar as opiniões
emitidas, as votações feitas ou as deliberações tomadas.
4. A violação do disposto no número anterior é punida com coima de €150 a €750, para cuja
aplicação é competente o juiz da comarca, após participação do presidente da câmara municipal.
Artigo 13.º
Período de antes da ordem do dia
1. Nas reuniões ordinárias haverá um período de antes da ordem do dia, com a duração máxima de
30 minutos, igualmente distribuído pelos vereadores inscritos para exercerem o seu direito de
intervenção.
2. Nas reuniões privadas, o período de antes da ordem do dia poderá ser prorrogado por mais 30
minutos, por deliberação específica do executivo.
3. O presidente zelará para que o tempo de intervenção seja distribuído proporcionalmente pelas
diferentes forças políticas.
4. O tempo de intervenção referido no n.º 1, deverá ser utilizado, designadamente, para pedidos de
informação, declarações políticas, apresentação de moções e outros assuntos de relevo político.
5. As moções sujeitas a votação no período antes da ordem do dia terão de ser distribuídas por
todos os membros do executivo até às 17 horas da véspera do dia da reunião a que se destinam.
6. Sempre que haja matérias consideradas de inegável importância e interesse, ou ainda, em casos
de urgência, pode ser suprimido o período de antes da ordem do dia, mediante deliberação da
câmara aprovada por maioria de, pelo menos, dois terços dos seus membros.

Artigo 14.°
Período da ordem do dia
1. O período da ordem do dia inclui um período de apreciação e votação das propostas constantes
da ordem do dia.
2. No início do período da ordem do dia, o presidente dará conhecimento dos assuntos neles
incluídos.
3. Só podem ser objeto de deliberação os assuntos incluídos na ordem do dia da reunião.
Artigo 15.°
Período de intervenção do público
1. O período de intervenção do público tem a duração máxima de 45 minutos.
2. Os munícipes interessados em intervir terão de fazer, antecipadamente, a sua inscrição, referindo
nome, morada e assunto a tratar que deverá ser de interesse coletivo e/ou público.
3. A palavra será dada por ordem das inscrições.
4. O período de intervenção aberto ao público, referido no n.º 1 deste artigo, será distribuído pelos
inscritos, não podendo, porém, exceder 5 minutos por munícipe.
5. O presidente da câmara ou qualquer membro da câmara prestarão os esclarecimentos
solicitados, ou se tal não for possível, será o munícipe esclarecido, posteriormente, por escrito.
Artigo 16.º
Quórum
1. A câmara municipal só pode reunir e deliberar quando esteja presente a maioria do número legal
dos seus membros.
2. Se uma hora após o previsto para o início da reunião, não estiver presente a maioria referida no
número anterior, considera-se que não há quórum, devendo desde logo proceder-se à elaboração
da ata na qual se registam as presenças e ausências dos respetivos membros, dando estas lugar à
marcação de falta.
3. Quando a câmara municipal não puder reunir por falta de quórum, o presidente, ou seu
substituto, designará outro dia para nova reunião, que terá a mesma natureza da anterior,
convocando-a de acordo com a lei.
Artigo 17.º
Formas de votação
1. As deliberações são tomadas por votação nominal, não contando as abstenções para o
apuramento da maioria.
2. O presidente vota em último lugar.
3. Pode a câmara deliberar outra forma de votação, caso a caso.
4. As deliberações que envolvam a apreciação de comportamentos ou das qualidades de qualquer
pessoa são tomadas por escrutínio secreto, e em caso de dúvida, a câmara deliberará sobre a
forma de votação.
5. Em caso de empate na votação, o presidente tem voto de qualidade, exceto se a votação se tiver
efetuado por escrutínio secreto.
6. Havendo empate em votação por escrutínio secreto, procede-se imediatamente a nova votação e,
se o empate se mantiver, adia-se a deliberação para a reunião seguinte, procedendo-se a votação
nominal se na primeira votação desta reunião se repetir o empate.
7. Quando necessária, a fundamentação das deliberações tomadas por escrutínio secreto é feita
pelo presidente após a votação, tendo em conta a discussão que a tiver precedido.

8. Não podem estar presentes, no momento da discussão nem da votação, os membros da câmara
que se encontrem ou se considerem impedidos.
Artigo 18.º
Registo na ata do voto de vencido
1. Os membros da câmara podem fazer constar da ata o seu voto de vencido e as respetivas razões
que o justifiquem, as quais serão, exclusivamente, apresentadas por escrito, no prazo de vinte e
quatro horas.
2. O registo na ata do voto de vencido exclui o eleito da responsabilidade que eventualmente resulte
da deliberação tomada.
3. Quando se trate de pareceres a emitir para outras entidades, as deliberações são sempre
acompanhadas das declarações de voto apresentadas.
Artigo 19.º
Atas
1. De cada reunião é lavrada ata, que contém um resumo do que de essencial nela se tiver passado,
indicando, designadamente, a data e o local da reunião, os membros presentes e ausentes, os
assuntos apreciados, as decisões e deliberações tomadas e a forma e o resultado das respetivas
votações e, bem assim, o facto de a ata ter sido lida e aprovada.
2. Nas atas, terminada a menção aos assuntos incluídos na ordem do dia, deverá também constar
uma referência sumária às eventuais intervenções do público na solicitação de esclarecimentos e
às respostas dadas.
3. As atas são lavradas, sempre que possível, por trabalhador da autarquia designado para o efeito e
são postas à aprovação de todos os membros no início da reunião seguinte, sendo assinadas, após
aprovação, pelo presidente e por quem as lavrou.
4. As atas ou o texto das deliberações mais importantes podem ser aprovadas em minuta, no final
das reuniões, desde que tal seja deliberado pela maioria dos membros presentes, sendo
assinadas, após aprovação, pelo presidente e por quem as lavrou.
5. As deliberações do órgão executivo só adquirem eficácia depois de aprovadas e assinadas as
respetivas atas ou depois de assinadas as minutas, nos termos dos números anteriores.
6. Das atas podem ser passadas, a pedido dos interessados, certidões ou fotocópias autenticadas,
nos termos dos artigos 83.º e 84.º do Código do Procedimento Administrativo.
7. Não participam na aprovação da ata os membros que não tenham estado presentes na reunião a
que ela respeita
Artigo 20.º
Faltas e substituições
1. As faltas dadas numa reunião deverão ser justificadas antes ou na reunião seguinte àquela em
que se verificarem.
2. A marcação das faltas e a apreciação das justificações compete à câmara municipal.
3. As faltas às reuniões que não se realizem por inexistência de quórum, serão igualmente marcadas
e consideradas para efeitos de eventual perda de mandato.
4. Os membros dos órgãos da câmara podem fazer-se substituir nos casos de ausências por períodos
até 30 dias, mediante simples comunicação por escrito dirigida ao presidente, na qual são
indicados os respetivos início e fim.

Artigo 21.°
Exercício do direito de defesa
1. Sempre que um membro da câmara considere que foram proferidas expressões ofensivas da sua
honra ou consideração, pode, para se defender, usar da palavra por tempo não superior a 5
minutos.
2. O autor das expressões consideradas ofensivas pode dar explicações por tempo não superior a 5
minutos.
Artigo 22.°
Protestos
1.
2.
3.
4.

A cada membro da câmara, sobre a mesma matéria, só é permitido um protesto.
A duração do uso da palavra para apresentar o protesto não pode ser superior a 5 minutos.
Não são admitidos protestos a pedidos de esclarecimento e às respetivas respostas.
Não são admitidos contraprotestos.
Artigo 23.°
Publicidade das deliberações

1. Para além da publicação em Diário da Republica quando a lei expressamente o determine, as
deliberações da câmara municipal, bem como as decisões dos respetivos titulares destinadas a
ter eficácia externa, devem ser publicadas em edital afixado nos lugares de estilo durante cinco
dos dez dias subsequentes à tomada da deliberação ou decisão, sem prejuízo do disposto em
legislação especial.
2. Os atos referidos no número anterior são ainda publicados no sítio da Internet, no boletim da
autarquia local e nos jornais regionais editados ou distribuídos na área da respetiva autarquia,
nos 30 dias subsequentes à sua prática que reúnam cumulativamente as seguintes condições:
a) Sejam portugueses, nos termos da lei;
b) Sejam de informação geral;
c) Tenham uma periodicidade não superior à quinzenal;
d) Contem com uma tiragem média mínima por edição de 1500 exemplares nos últimos
seis meses;
e) Não sejam distribuídos a título gratuito.
Artigo 24.°
Alterações ao regimento
As alterações ao regimento devem ser aprovadas por maioria absoluta do número legal dos
membros da câmara municipal.
Artigo 25.°
Entrada em vigor
O regimento entrará em vigor no dia imediatamente a seguir à sua aprovação.

