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EDITAL 

Regimento da CAmara Municipal de Ponte de Lima 

-~VICTOR MANUEL ALVES MENDES, NA QUALIDADE DE 

PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE PONTE DE LIMA, nos termos do 

disposto no artigo 56° do Anexo I da Lei n.0 75/2013, de 12 de setembro, FAZ 

POBLICO QUE, a Camara Municipal de Ponte de Lima, na reuniao ordinaria de 

27 de outubro de 2017, deliberou por unanimidade, aprovar o Regimento anexo 

ao presente Edital. --------------------

--- Para constar se lavrou o presente edital e outros de igual teor, que 

vao ser afixados nos lugares publicos do costume e no site www.cm-

pontedelima.pt. -----------------------

___ Pa9os do Concelho de Ponte de Lima, 27 de outubro de 201 7. __ _ 

0 Presidente da Camara Municipal de Ponte de Lima, 

-
Victor Mendes (Eng.0 ) 
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REGIMENTO DA CAMARA MUNICIPAL DE PONTE DE LIMA 

0 Regimento da Camara Municipal de Ponte de Lima foi elaborado de acordo com a 
alinea a) do artigo 39° do Anexo Ida Lei n.0 75/2013, de 12 de setcmbro. 

Artigo 1° 
Reunioes da CAmara 

l.As reuni~es da Camara realizam-se habitualmente no Sal~o Nobre dos P~os do 
Concelho, podendo realizar-se noutros locais por proposta da C§.mara Municipal. 
2. As reuni~es da Camara s~o ordinarias ou extraordimirias. 
3. A Ultima reuniao ordinaria de cada mes e publica. 
4. Os responsaveis pelos diversos serviQOS dever~o estar presentes nas reuni5es da 
Cfunara, por convocayffo do Presidente, para prcstar os esclarecimentos necessarios. 

Artigo 2° 
Presidente da Cimara 

1. Cabe ao Presidente da Camara, alem de outras func;oes que lhe estejam atribuidas, 
organizar e distribuir a Ordem do Dia, convocar, abrir e encerrar as reuni5es, dirigir os 
trabalhos e assegurar o cumprimento das leis e a regularidade das dcliberay5es. 
2. 0 Presidente da Camara pode, ainda, suspender ou encerrar antccipadamente as 
reunioes, quando circunstancias excecionais o justifiquem, mediante decisao 
fundamentada, a incluir na ata da reuni~o. 
3. Na falta ou impedimento do Presidente, dirigira a reuniao o Vice-Presidente ou, na 
sua falta, o Vereador que ocupc o Iugar imediato na lista em que foi eleito o Presidente. 

Artigo 3° 
Reuni6es Ordinarias 

l . As reunioes ordinarias ter~o periodicidade quinzenal, realizando-se, por norma, as 
segundas-feiras, que n~o coincidam com a feira quinzenal de Ponte de Lima com infcio 
as 15 horas. 
2. Quando a data assim detcrminada coincidir com dia feriado, a reuni~o transferir-se-a 
para o primeiro dia 1.'1til imediato, exceto se a Camara Municipal deliberar de modo 
diferente na reuniao imediatamente anterior. 

Artigo 4° 
Reuni6es extraordinarias 

1. As reunioes extraordinarias sao convocadas pclo Presidente, por sua iniciativa ou por 
solicitayao de pclo menos tres membros, mediante requerimento escrito que indique os 
assuntos a serem tratados. 
2. As reunioes extraordinanas sao convocadas com, pelo menos, dois dias uteis de 
antecedencia, sendo comunicadas a todos os membros por edital e atraves de protocolo. 
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3. 0 Presidente convocara a reunHio para urn dos oito dias subsequentes a rece<rao do 
requerimento referido no n.0 1 deste artigo. 
4. Da convocat6ria devem constar, de forma cxpressa e especificada, os assuntos a tratar 
na reunHto, s6 podendo a Cdmara de1iberar sobrc os mesmos. 

Artigo 5° 
Ordem do dia 

1. Ao estabelecer a Ordem do Dia de cada reuni~o, o Presidente deve incluir os assuntos 
que para esse fun lhe foram indicados por qualquer Vereador, desde que sejam da 
competencia da Camara Municipal e o pedido seja apresentado por escrito com a 
antecedBncia minima de: 
a) Cinco dias uteis sobre a data da reuniao, no caso das rewliBes ordimirias; 
b) Oito dias uteis sobre a data da reuniao, no caso das reunioes extraordinarias. 
2. A Ordem do Dia de cada reuniao deve ser entregue a todos os Vereadorcs com a 
antecedBncia de, pelo menos, do is dias uteis sobre a data da reuniao. 
3. A partir do dia em que for entregue a ordem de trabalhos, com a antecedencia legal 
de 2 dias uteis, relativamente a data do infcio da reuniao, todos OS processos respeitantes 
aos assuntos inclufdos na mesma poderao ser consultados no Gabinete do Secretario das 
rewrioes, ou no local por este indicado. 
4. Os Servi~os s6 poder~o agendar assuntos que tenham previo despacho do Prcsidente 
para o seu agendamento. 

Artigo 6° 
Quorum 

1. A Cfunara Municipal s6 pode deliberar quando esteja presente a maioria do numero 
legaJ dos seus membros. 
2. Se uma hora ap6s o previsto para o inicio da reuniao, nao estiver presente a maioria 
referida no nllinero anterior, considera-se que ni!o ha qu6rum, devcndo, desde logo, 
proceder-se ao registo das prcsenyaS, a marcayaO das faJtaS e a elaborayaO da ata. 
3. Quando a Camara Municipal nao possa reunir por falta de quorum, o Presidente ou o 
scu substituto legal designani outro dia para nova reuniao, que teni a mesma natureza da 
anterior e sera convocada nos termos previstos neste Regimento. 

Artigo 7° 
Periodos das reunii)es 

1. Em cada reuni~o ordinaria ha urn periodo de "Antes da Ordem do Dia" e urn periodo 
de "Ordem do Dia;'. 
2. Na ultima reuniao ordinaria domes havera, no final da ''Ordem do Dia", urn periodo 
de "lntervenyao do Pitblico" . 
3. Nas reunioes extraordinarias, apenas tera lugar o periodo de "Ordem do Dia". 
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Artigo 8° 
Periodo Antes da ordem do Dia 

1. 0 periodo de "Antes da Ordem do Dia" tern a duras:llo maxima de sessenta minutos. 
2. A cada Vereador sera atribufdo urn perfodo de oito minutes para exercerem o seu 
direito de intervenyao para tratamento de assuntos gerais de interesse autarquico. 
3. Os V ereadores da Camara Municipal interessados em usar da palavra deverao indica
to ao Presidente logo que seja declarada aberta a reuniao. 
4. Podera haver cedencias de tempo entre os Vereadores. 

Artigo 9° 
Periodo de "lnterven~Ao do Publico" 

1. 0 perfodo de "Intervens:llo do Publico" decorre no final da "Ordem do Dia" e tern a 
duras:ao maxima de trinta minutos. 
2. Os cidadaos interessados em intervir terllo de fazer a sua inscriyao no periodo 
compreendido entre ''Periodo de Antes da Ordem do Dia" e a "Ordem do Dia", devendo 
identificar-se, referindo o seu nome, residencia e referencia sumaria do ass unto a tratar. 
3. 0 perfodo de intervens:~o aberto ao publico, referido no n.0 1 deste artigo, sera 
distribufdo pelos inscritos, nllo podendo, porcm, exceder cinco minutos por cidad~o. 
4. A nenhwn cidadAo e permitido, sob qualquer pretexto, intrometer-se nas discussoes e 
aplaudir ou reprovar as opinioes emitidas, as vota~5es feitas e as deliberayoes tomadas, 
conforme dispoe o artigo 49° do Anexo I, da Lei n.0 75/2013, de 12 de setembro. 
5. Da ata da reuniao, no final, deve constar referencia sumaria as intervens:oes do 
publico na solicitayao de esclarecimentos e as respostas dadas. 

Artigo 10° 
Vota~io 

1. As deliber~oes sao tomadas por vota9ao nominal, nito contando as absten~oes para o 
apuramento da maioria. 
2. 0 Presidcnte vota em Ultimo Iugar. 
3. A Camara Municipal pode deliberar outra fom1a de votas:Ao, caso a caso. 
4. Sempre que se realizem elei9oes ou estejam em causa juizos de valor sobre 
comportamentos ou de qualidades de qualquer pessoa, as deliheras:<Ses sllo tomadas por 
escrutinio secreto. 
5. Em caso de empate na vota9iio, o Presidente tern voto de qualidade, exceto se a 
vota9ao se tiver efetuado por escrutinio secreta. 
6. Havendo empate na votas:ao por cscrutinio secreta, procede-se imediatamente a nova 
vota9ao e, caso o empate se mantcnha, adia-se a delibera~ao para a reuniao seguinte. Sc 
na primeira vota9~o dessa rcuniao se mantiver o empate, proceder-se-a a vota9ao 
nominal. 
7. Nllo podem estar presentes no momcnto da discussao ou da votas:ao, os membros do 
6rg~o que se encontrem ou se considerem impedidos. 
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Artigo 11° 
Declara~Ao de voto 

Finda a vota9ao e anunciado o resuJtado, podeni qualquer membro da Cfunara 
apresentar a sua declara9ao de voto e as razeies que o justifiquem, a qual deven\ ser 
entregue por escrito, no fmal cia reuniao. 

Artigo tr 
Faltas 

1. As faltas dadas numa reuniao deverao ser justificados antes ou ate a reunHlo seguinte 
aquela em que ocorreram. 
2. A marca9ao das faltas e a apreciac;ao das justi:ficay5es compete a Camara Municipal. 

Artigo 13° 
Atas 

1. Sera lavrada ata que registe o que de essencial se tiver passado nas reurueies, 
indicando, designadamente: a data e o local da reuniao, as presenoas e as faltas 
verificadas, os asslmtos apreciados, as delibera96es tomadas, a fonna e o resultado das 
respetivas votac;eies, hem como o facto de a ata ter sido lida e aprovada. 
2. Os membros da Camara que ficarem vencidos na deliberayao podem fazer constar da 
ata o seu voto de vencido e as razoes que o justifiquem. 
3. As atas sao aprovadas, sob a forma de minuta, no final de cada reuniao, de forma que 
as delibera'(5es nelas contidas possam produzir efeitos imediatamente, sendo as atas 
defmitivamente aprovadas na reuniao seguinte. 
4. Para o efeito previsto no nfunero anterior, a ata da sessao anterior sera remetida a 
todos os membros da Camara Municipal juntamente com a ordem de trabalhos da 
reuniao em que deva ser aprovada. 
5. Das atas podem ser passadas, a pedido dos interessados, ce1tidoes ou fotoc6pias 
autenticadas, nos termos da lei. 

Artigo 14° 
Entrada em vigor 

0 Regimento entra em vigor no dia imediatamente a seguir a sua aprov~ao pela 
C§mara Municipal. 

A Camara Municipal de Ponte de Lima 
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