
Composição e competências 

Composição 

A câmara municipal é constituída por um presidente e por vereadores, um dos quais designado 

vice-presidente, e é o órgão executivo colegial do município, eleito pelos cidadãos eleitores 

recenseados na sua área. 

A eleição da câmara municipal é simultânea com a da assembleia municipal, salvo no caso de 

eleição intercalar. 

É presidente da câmara municipal o primeiro candidato da lista mais votada ou, no caso de 

vacatura do cargo, o que se lhe seguir na respetiva lista. 

Para além do presidente, a câmara municipal é composta por: 

a) Dezasseis vereadores em Lisboa; 

b) Doze vereadores no Porto; 

c) Dez vereadores nos municípios com 100000 ou mais eleitores; 

d) Oito vereadores nos municípios com mais de 50000 e menos de 100000 eleitores; 

e) Seis vereadores nos municípios com mais de 10.000 e até 50.000 eleitores; 

f) Quatro vereadores nos municípios com 10000 ou menos eleitores. 

O presidente designa, de entre os vereadores, o vice-presidente, a quem, para além de outras 

funções que lhe sejam distribuídas, cabe substituir o primeiro nas suas faltas e impedimentos. 

 

Compete ao presidente da câmara municipal decidir sobre a existência de vereadores em regime 

de tempo inteiro e meio tempo e fixar o seu número, até aos limites seguintes: 

a) Quatro, em Lisboa e no Porto; 

b) Três, nos municípios com 100000 ou mais eleitores; 

c) Dois, nos municípios com mais de 20000 e menos de 100000 eleitores; 

d) Um, nos municípios com 20000 ou menos eleitores. 

Compete à câmara municipal, sob proposta do respetivo presidente, fixar o número de vereadores 

em regime de tempo inteiro e meio tempo que exceda os limites previstos no número anterior. 

 

O presidente da câmara municipal, com respeito pelo disposto nos números anteriores, pode optar 

pela existência de vereadores a tempo inteiro e a meio tempo, neste caso correspondendo dois 

vereadores a um vereador a tempo inteiro. 

Cabe ao presidente da câmara escolher os vereadores a tempo inteiro e a meio tempo, fixar as 

suas funções e determinar o regime do respetivo exercício. 

 



Competências 

Extrato do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro que aprovou o regime jurídico das 

autarquias locais 

………………………………… 

SECÇÃO III 

Câmara municipal 

SUBSECÇÃO I 

Competências 

Artigo 32.º 

Natureza das competências 

Sem prejuízo das demais competências legais e de acordo com o disposto no artigo 3.º, a câmara 

municipal tem as competências materiais e as competências de funcionamento previstas na 

presente lei. 

  

Artigo 33.º 

Competências materiais 

1 - Compete à câmara municipal: 

a) Elaborar e submeter à aprovação da assembleia municipal os planos necessários à realização 

das atribuições municipais; 

b) Participar, com outras entidades, no planeamento que diretamente se relacione com as 

atribuições do município, emitindo parecer a submeter a apreciação e deliberação da assembleia 

municipal; 

c) Elaborar e submeter a aprovação da assembleia municipal as opções do plano e a proposta do 

orçamento, assim como as respetivas revisões; 

d) Executar as opções do plano e orçamento, assim como aprovar as suas alterações; 

e) Fixar os preços da prestação de serviços ao público pelos serviços municipais ou 

municipalizados, sem prejuízo, quando for caso disso, das competências legais das entidades 

reguladoras; 

f) Aprovar os projetos, programas de concurso, cadernos de encargos e a adjudicação de 

empreitadas e aquisição de bens e serviços, cuja autorização de despesa lhe caiba; 

g) Adquirir, alienar ou onerar bens imóveis de valor até 1000 vezes a RMMG; 

h) Alienar em hasta pública, independentemente de autorização da assembleia municipal, bens 

imóveis de valor superior ao referido na alínea anterior, desde que a alienação decorra da 

execução das opções do plano e a respetiva deliberação tenha sido aprovada por maioria de dois 

terços dos membros da assembleia municipal em efetividade de funções; 



i) Elaborar e aprovar a norma de controlo interno, bem como o inventário dos bens, direitos e 

obrigações patrimoniais do município e respetiva avaliação e ainda os documentos de prestação 

de contas, a submeter à apreciação e votação da assembleia municipal; 

j) Aceitar doações, legados e heranças a benefício de inventário; 

k) Elaborar e submeter à aprovação da assembleia municipal os projetos de regulamentos 

externos do município, bem como aprovar regulamentos internos; 

l) Discutir e preparar com os departamentos governamentais e com as juntas de freguesia 

contratos de delegação de competências e acordos de execução, nos termos previstos na 

presente lei; 

m) Submeter à assembleia municipal, para efeitos de autorização, propostas de celebração de 

contratos de delegação de competências com o Estado e propostas de celebração e denúncia de 

contratos de delegação de competências com o Estado e as juntas de freguesia e de acordos de 

execução com as juntas de freguesia; 

n) Submeter à assembleia municipal, para efeitos de autorização, propostas de resolução e 

revogação dos contratos de delegação de competências e dos acordos de execução; 

o) Deliberar sobre as formas de apoio a entidades e organismos legalmente existentes, 

nomeadamente com vista à execução de obras ou à realização de eventos de interesse para o 

município, bem como à informação e defesa dos direitos dos cidadãos; 

p) Deliberar sobre a concessão de apoio financeiro ou de qualquer outra natureza a instituições 

legalmente constituídas ou participadas pelos trabalhadores do município, tendo por objeto o 

desenvolvimento de atividades culturais, recreativas e desportivas, ou a concessão de benefícios 

sociais aos mesmos e respetivos familiares; 

q) Assegurar a integração da perspetiva de género em todos os domínios de ação do município, 

designadamente através da adoção de planos municipais para a igualdade; 

r) Colaborar no apoio a programas e projetos de interesse municipal, em parceria com entidades 

da administração central; 

s) Deliberar sobre a constituição e participação nas associações previstas no capítulo IV do título 

III; 

t) Assegurar, incluindo a possibilidade de constituição de parcerias, o levantamento, classificação, 

administração, manutenção, recuperação e divulgação do património natural, cultural, paisagístico 

e urbanístico do município, incluindo a construção de monumentos de interesse municipal; 

u) Promover a oferta de cursos de ensino e formação profissional dual, no âmbito do ensino não 

superior, e apoiar atividades de natureza social, cultural, educativa, desportiva, recreativa ou outra 

de interesse para o município, incluindo aquelas que contribuam para a promoção da saúde e 

prevenção das doenças; 

v) Participar na prestação de serviços e prestar apoio a pessoas em situação de vulnerabilidade, 

em parceria com as entidades competentes da administração central e com instituições 

particulares de solidariedade social, nas condições constantes de regulamento municipal; 



w) Ordenar, precedendo vistoria, a demolição total ou parcial ou a beneficiação de construções 

que ameacem ruína ou constituam perigo para a saúde ou segurança das pessoas; 

x) Emitir licenças, registos e fixação de contingentes relativamente a veículos, nos casos 

legalmente previstos; 

y) Exercer o controlo prévio, designadamente nos domínios da construção, reconstrução, 

conservação ou demolição de edifícios, assim como relativamente aos estabelecimentos 

insalubres, incómodos, perigosos ou tóxicos; 

z) Emitir parecer sobre projetos de obras não sujeitas a controlo prévio; 

aa) Promover a observância das normas legais e regulamentares aplicáveis às obras referidas na 

alínea anterior; 

bb) Executar as obras, por administração direta ou empreitada; 

cc) Alienar bens móveis; 

dd) Proceder à aquisição e locação de bens e serviços; 

ee) Criar, construir e gerir instalações, equipamentos, serviços, redes de circulação, de 

transportes, de energia, de distribuição de bens e recursos físicos integrados no património do 

município ou colocados, por lei, sob administração municipal; 

ff) Promover e apoiar o desenvolvimento de atividades e a realização de eventos relacionados 

com a atividade económica de interesse municipal; 

gg) Assegurar, organizar e gerir os transportes escolares; 

hh) Deliberar no domínio da ação social escolar, designadamente no que respeita a alimentação, 

alojamento e atribuição de auxílios económicos a estudantes; 

ii) Proceder à captura, alojamento e abate de canídeos e gatídeos; 

jj) Deliberar sobre a deambulação e extinção de animais considerados nocivos; 

kk) Declarar prescritos a favor do município, após publicação de avisos, os jazigos, mausoléus ou 

outras obras, assim como sepulturas perpétuas instaladas nos cemitérios propriedade municipal, 

quando não sejam conhecidos os seus proprietários ou relativamente aos quais se mostre que, 

após notificação judicial, se mantém desinteresse na sua conservação e manutenção, de forma 

inequívoca e duradoura; 

ll) Participar em órgãos de gestão de entidades da administração central; 

mm) Designar os representantes do município nos conselhos locais; 

nn) Participar em órgãos consultivos de entidades da administração central; 

oo) Designar o representante do município na assembleia geral das empresas locais, assim como 

os seus representantes em quaisquer outras entidades nas quais o município participe, 

independentemente de integrarem ou não o perímetro da administração local; 

pp) Nomear e exonerar o conselho de administração dos serviços municipalizados; 

qq) Administrar o domínio público municipal; 



rr) Deliberar sobre o estacionamento de veículos nas vias públicas e demais lugares públicos; 

ss) Estabelecer a denominação das ruas e praças das localidades e das povoações, após parecer 

da correspondente junta de freguesia; 

tt) Estabelecer as regras de numeração dos edifícios; 

uu) Deliberar sobre a administração dos recursos hídricos que integram o domínio público do 

município; 

vv) Propor a declaração de utilidade pública para efeitos de expropriação; 

ww) Enviar ao Tribunal de Contas as contas do município; 

xx) Deliberar, no prazo máximo de 30 dias, sobre os recursos hierárquicos impróprios das 

deliberações do conselho de administração dos serviços municipalizados; 

yy) Dar cumprimento ao Estatuto do Direito de Oposição; 

zz) Promover a publicação de documentos e registos, anais ou de qualquer outra natureza, que 

salvaguardem e perpetuem a história do município; 

aaa) Deliberar sobre a participação do município em projetos e ações de cooperação 

descentralizada, designadamente no âmbito da União Europeia e da Comunidade dos Países de 

Língua Portuguesa; 

bbb) Assegurar o apoio adequado ao exercício de competências por parte do Estado; 

ccc) Apresentar propostas à assembleia municipal sobre matérias da competência desta. 

2 - A alienação de bens e valores artísticos do património do município é objeto de legislação 

especial. 

Artigo 34.º 

Delegação de competências no presidente da câmara municipal 

1 - A câmara municipal pode delegar as suas competências no respetivo presidente, com exceção 

das previstas nas alíneas a), b), c), e), i), j), k), m), n), o), p), s), u), z), aa), hh), oo), vv), aaa) e 

ccc) do n.º 1 do artigo anterior e na alínea a) do artigo 39.º, com possibilidade de subdelegação 

em qualquer dos vereadores. 

2 - Das decisões tomadas pelo presidente da câmara municipal ou pelos vereadores no exercício 

de competências delegadas ou subdelegadas cabe recurso para a câmara municipal, sem prejuízo 

da sua impugnação contenciosa. 

3 - O recurso para a câmara municipal pode ter por fundamento a ilegalidade ou inconveniência 

da decisão e é apreciado no prazo máximo de 30 dias. 

 

Calendarização das Reuniões do Executivo Municipal para 2016 

05 de janeiro de 2016  

19 de janeiro de 2016  

02 de fevereiro de 2016  

16 de fevereiro de 2016  



01 de março de 2016  

15 de março de 2016  

05 de abril de 2016  

19 de abril de 2016  

03 de maio de 2016  

17 de maio de 2016  

07 de junho de 2016  

21 de junho de 2016  

05 de julho de 2016  

19 de julho de 2016  

02 de agosto de 2016  

16 de agosto de 2016  

06 de setembro de 2016  

20 de setembro de 2016  

04 de outubro de 2016  

18 de outubro de 2016  

01 de novembro de 2016  

15 de novembro de 2016  

06 de dezembro de 2016  

20 de dezembro de 2016

  

Todas as reuniões são públicas, de acordo com o n.º 3 do artigo 1.º do Regimento da Câmara 

Municipal de Santa Marta de Penaguião. Quando o dia da reunião coincidir com um feriado, a 

reunião realizar-se-á no primeiro dia útil imediato (Artigo 2.º, n.º 2 do Regimento). 

 

Regimento da Câmara Municipal de Santa Marta de Penaguião 

O presente Regimento da Câmara Municipal de Santa Marta de Penaguião foi elaborado 

em cumprimento do disposto na alínea a) do artigo 39.º, Regime Jurídico das Autarquias 

Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro, tendo por base a mesma Lei 

e as normas consignadas no Código de Procedimento Administrativo. 

 

Artigo 1.º Reuniões da Câmara 

1 – As reuniões realizam-se habitualmente nos Paços do Município, podendo realizar-se noutros 

locais quando assim for deliberado. 

2 – As reuniões da Câmara podem ser ordinárias ou extraordinárias. 3 – A última reunião ordinária 

de cada mês é pública 

4 – Nas reuniões poderão ser ouvidas todas as pessoas que a Câmara julgue por conveniente e 

se tal for considerado necessário. 

Artigo 2.º Reuniões Ordinárias 

1 – As reuniões ordinárias terão a periocidade quinzenal, realizando-se na primeira e terceira 

Terça-feira de cada mês, com início às 10 horas. 

2 – Se alguma terça-feira coincidir com dia feriado, a reunião realizar-se-á no primeiro dia 

útil imediato. 



3 – Quaisquer alterações ao dia e hora previamente fixados para as reuniões devem ser 

deliberadas pelo Executivo ou comunicadas a todos os Vereadores, com dois dias de 

antecedência. 

Artigo 3.º Reuniões Extraordinárias 

1 – As reuniões extraordinárias são convocadas pelo Presidente, por sua iniciativa ou por 

solicitação de um terço dos respectivos membros, mediante requerimento escrito que indique os 

assuntos a serem tratados. 

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 3 do art.º 40.º do Regime 

Jurídico das Autarquias Locais aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro. 

3 – Da convocatória devem constar, de forma expressa e especificada, os assuntos a tratar na 

reunião, só podendo a Câmara deliberar sobre tais assuntos. 

Artigo 4.º Ordem do Dia 

1 – Para cada reunião haverá uma “Ordem do Dia”, a qual deverá incluir os assuntos 

indicados pelos membros da Câmara Municipal e o pedido correspondente seja apresentado por 

escrito com a antecedência mínima de: 

a) Cinco dias úteis sobre a data da sessão ou reunião, no caso de reuniões ordinárias; 

b) Oito dias úteis sobre a data da reunião, no caso de reuniões extraordinárias. 

2 -- O serviço responsável só pode agendar assuntos que tenham prévio despacho para o 

seu agendamento, quer do Presidente, quer dos Vereadores com funções delegadas. 

3 – A Ordem do Dia de cada reunião é entregue a todos os membros da Câmara Municipal 

com a antecedência de pelo menos dois diasl sobre a data do início da reunião, enviando-se-lhes, 

em simultâneo, a respectiva  documentação. 

4 – Os documentos que complementam 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, estarão disponíveis para consulta, 

dois dias antes à data indicada para a reunião. 

5 – Até à votação de cada proposta podem ser apresentadas, sobre o mesmo assunto, 

propostas escritas e devidamente fundamentadas de facto e de direito, que serão 

simultaneamente discutidas e votadas. 

6 – O subscritor ou os subscritores da proposta dispõem de 5 minutos para a apresentar, 

dispondo cada membro de 5 minutos no total para a respectiva análise, discussão, pedidos de 

esclarecimento e protesto. 

7 – O tempo disponível para cada membro da Câmara poderá ser cedido a outro. 

8 – Havendo várias propostas de deliberação urgente sobre o mesmo assunto, pode o 

Presidente, por sua iniciativa ou por solicitação de qualquer Vereador, suspender a reunião por 

um período de 10 minutos. 

9 – Reaberta a reunião, proceder-se-á de imediato à votação das propostas existentes. 



10 – Os assuntos constantes da Ordem de Trabalhos que, por falta de tempo, não sejam 

tratados na reunião para que foram agendados, serão prioritariamente incluídos na Ordem de 

Trabalhos da reunião seguinte. 

Artigo 5º Períodos das Reuniões 

1 – Em cada reunião ordinária haverá um período de “Antes da Ordem do Dia” e um período 

de “Ordem do Dia”. 

2 – Na última reunião ordinária do mês haverá um período de “Intervenção do Público”. 3 – 

Nas reuniões extraordinárias apenas terá lugar o período de “Ordem do Dia”. 

Artigo 6.º 

Período de “Antes da Ordem do Dia” 

1 – O período de “Antes da Ordem do Dia” tem a duração de sessenta minutos, destinado à 

apreciação de assuntos considerados de interesse autárquico. 

2 – Cada membro da Câmara Municipal, ou força política representada na Câmara, poderá 

formular pedidos de informação e esclarecimentos, apresentar requerimentos, propostas de 

votação ou recomendações, bem como debater as respostas fornecidas. 

Artigo 7.º 

Período da “Ordem do Dia” 

O período da “Ordem do Dia” inclui a apreciação e votação das propostas/processos delas 

constantes. 

Artigo 8.º 

Período de “Intervenção do Público” 

1 – A intervenção dos munícipes nas reuniões públicas, tem a duração aproximada de 30 

(trinta) minutos e será antecedida de inscrição prévia, a efectuar-se no dia anterior, até às 17:00 

horas, na Divisão Administrativa, Financeira e de Recursos Humanos. 

2 – O período de intervenção ao público, referido no número anterior, será distribuído pelos 

inscritos, não podendo, porém, exceder cinco minutos por munícipe. 

3. Em conformidade com o espírito do artigo 42.º, n.º 2 do Regime Jurídico das Autarquias Locais 

aprovado pela Lei n.º 75/2013 de 12 de Setembro, os problemas a serem tratados neste período, 

serão prioritariamente, de natureza  colectiva. 

4 – Todos os problemas de natureza particular que venham a ser apresentados na inscrição 

prévia darão origem a um verbete do qual se extrairá uma cópia, que será enviada ao Vereador 

responsável pelo pelouro, sendo o original enviado aos respectivos serviços. 

5 – Os serviços enviarão aos munícipes resposta por escrito, nos quinze dias seguintes à 

reunião e dessa resposta enviarão cópia ao Vereador responsável. 

6 -- A nenhum cidadão é permitido, sob qualquer pretexto, intrometer-se nas votações e 

deliberações tomadas, conforme dispõe o artigo 49.º, n.º 4, do Regime Jurídico das Autarquias 

Locais aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro e demais legislação aplicável. 



7 – Da acta da reunião, deve constar referência sumária às eventuais intervenções do 

público na solicitação de esclarecimentos e às respostas dadas. 

Artigo 9.º 

1 – As deliberações são tomadas por votação nominal, votando o presidente em último lugar. 2 – 

Pode a Câmara deliberar outra forma de votação caso a caso. 

3 – As deliberações que envolvam a apreciação de comportamentos ou de qualidades de 

qualquer pessoa são tomadas por escrutínio secreto e, em caso de dúvida, a Câmara delibera 

outra forma de votação. 

4 – Em caso de empate na votação, o presidente tem voto de qualidade, excepto se a 

votação se tiver efectuado por escrutínio secreto. 

5 – Havendo empate na 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. 

6 – 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. 

7 – Não podem estar presentes no momento da discussão nem da votação os membros da 

Câmara Municipal que se encontrem ou se considerem impedidos. 

Artigo 10. 

Declaração de Voto 

Finda a votação e anunciado o resultado, poderá qualquer membro da Câmara apresentar, por 

escrito, a sua declaração de voto e as razões que o justificam. 

Artigo 11.º Quórum 

1 – Se, 30 minutos após a hora prevista para o início da reunião, não estiver presente a maioria 

do número legal dos membros da Câmara Municipal, considera-se não existir quórum, devendo 

desde logo proceder-se ao registo das presenças, à marcação das faltas e à elaboração da acta. 

Artigo 12.º Faltas 

1 – As faltas às reuniões deverão ser justificadas até à reunião seguinte àquela em que se 

verificaram. 

2 – As faltas às reuniões que não se realizem por inexistência de quórum, serão igualmente 

marcadas e consideradas para efeitos de eventual perda de mandato. 

3 – A marcação das faltas e a apreciação das justificações compete à Câmara Municipal. 

Artigo 13.º Impedimentos e Suspeições 

1 – Nenhum membro da Câmara pode intervir em procedimento administrativo ou em acto ou 

contrato de direito público ou privado do respectivo Município, nos casos previstos no artigo 44.º 

do Código de Procedimento  Administrativo. 

2 – A arguição e declaração do impedimento seguem o regime previsto nos artigos 45.º, 46.º e 



47. do Código de 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 rectidão da sua conduta, designadamente quando ocorram as circunstâncias 

previstas no artigo 48.º do Código de Procedimento Administrativo. 

4 – À formulação do pedido de dispensa e à decisão sobre a escusa ou suspeição aplica-

se o regime constante dos artigos 49.º e 50.º do Código de Procedimento Administrativo. 

Artigo 14.º Actas 

1 – Das actas podem ser passadas, a pedido dos interessados, certidões ou fotocópias 

autenticadas, nos termos da lei. 

2 – Nos termos do número dois do artigo 57.º do Regime Jurídico das Autarquias Locais aprovado 

pela Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro, as actas serão lavradas sob responsabilidade do Chefe 

da Divisão Administrativa, Financeira e de Recursos Humanos, que as assinará conjuntamente 

com o Presidente da Câmara. 

(Aprovado em Reunião do Executivo Municipal no dia 15/10/2013) 

 

Lista de Membros dos Gabinetes da Presidência e dos Vereadores em regime 

de permanência e respetivas remunerações 

Os Gabinetes não estão constituídos. 

 

Transferências para as freguesias 

 

 


