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REGIMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE LOUSADA 

PREÂMBULO 

A Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, dispõe no artigo 39.º, alínea a), que compete à 
Câmara Municipal, no âmbito das suas competências de funcionamento, elaborar e 
aprovar o regimento.  
Do Regimento da Câmara Municipal devem constar as regras de funcionamento do órgão 
executivo, em desenvolvimento da lei que regula esta matéria.  
Com efeito, não obstante a natureza eminentemente administrativa de tais regras, elas 
versam sobre matérias intrínsecas ao funcionamento do órgão executivo, mas que, em 
simultâneo, representam um elemento que simplifica, quer a tomada de decisão, quer a 
sua execução através dos serviços municipais competentes.  
Assim, no uso da competência prevista no artigo 39.º, alínea a), da Lei n.º 75/2013, de 12 
de setembro, elaborou-se o presente Regimento da Câmara Municipal de Lousada que a 
Câmara Municipal aprovou, em reunião ordinária, de 08/11/2021. 

Artigo 1.º 
Âmbito 

O presente Regimento é elaborado ao abrigo do previsto na alínea a) do artigo 39.º da Lei 
n.º 75/2013, de 12 de Setembro e destina-se a reger o funcionamento interno da Câmara 
Municipal, no quadro das normas legais em vigor, de modo a garantir uma participação 
democrática e cívica dos seus membros e dos cidadãos.

CAPÍTULO I – DA CÂMARA MUNICIPAL 

Artigo 2.º 
Natureza e composição da Câmara Municipal 

1. A Câmara Municipal é o órgão executivo e representativo do Município e é constituída
por um Presidente e por seis Vereadores.

2. A Câmara Municipal é o órgão colegial do Município eleito pelos eleitores
recenseados na respetiva área territorial.

3. O Presidente designa, de entre os Vereadores, o Vice-Presidente, a quem, para
além de outras funções que lhe sejam atribuídas, cabe substituir o primeiro nas suas
ausências e impedimentos.

Artigo 3.º 
Competências da Câmara Municipal 

1. A Câmara Municipal só pode deliberar no quadro da prossecução das suas atribuições
e no âmbito do exercício das suas competências, nos termos da lei.
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2. Sem prejuízo das demais competências legais, a Câmara Municipal tem as 

competências materiais definidas no artº. 33º da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro. 
3. A Câmara Municipal tem ainda as competências de funcionamento definidas no artº. 

34º do diploma legal referido no ponto anterior. 
4. A Câmara Municipal delegou competências próprias no seu Presidente, com 

possibilidade de subdelegação em qualquer dos Vereadores, por deliberação tomada 
na reunião do órgão executivo de 18/10/2021. 

5. Das decisões tomadas pelo Presidente ou pelos Vereadores no exercício de 
competências delegadas ou subdelegadas cabe recurso para a Câmara Municipal, 
sem prejuízo da sua impugnação contenciosa. 

6.  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 

 
 

CAPÍTULO II - DOS MEMBROS DA CÂMARA MUNICIPAL 

 

SECÇÃO I – DOS DEVERES E DIREITOS 

 
Artigo 4.º 

Deveres dos membros 
1. No exercício das suas funções, os membros da Câmara Municipal estão vinculados ao 

cumprimento dos seguintes princípios: 
a) Em matéria de legalidade e direitos dos cidadãos: 

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

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

iii) Atuar com justiça e imparcialidade. 
b) Em matéria de prossecução do interesse público: 

i) Salvaguardar e defender os interesses públicos da autarquia e do Estado; 
ii) Respeitar o fim público dos poderes em que se encontram investidos; 
iii) Não patrocinar interesses particulares, próprios ou de terceiros, de qualquer 

natureza, quer no exercício das suas funções, quer invocando a qualidade de 
membro da Câmara Municipal; 

iv) Não intervir em processo administrativo, ato ou contrato de direito público 
ou privado nem participar na apresentação, discussão ou votação de assuntos 
em que tenha interesse ou intervenção, por si ou como representante ou 
gestor de negócios de outra pessoa, ou em que tenha interesse ou 
intervenção em idênticas qualidades o seu cônjuge, parente ou afim em linha 
reta ou até ao 2º grau da linha colateral, bem como qualquer pessoa com 
quem viva em economia comum; 

v) Não celebrar com a autarquia qualquer contrato, salvo de adesão; 
vi) Não usar, para fins de interesse próprio ou de terceiros, informações a que 

tenha acesso no exercício das suas funções. 
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c) Em matéria de funcionamento dos órgãos de que sejam titulares: 

i. Participar nas reuniões ordinárias e extraordinárias dos órgãos autárquicos, 
grupos de trabalho e comissões para as quais forem nomeados; 

ii. Participar em todos os organismos onde estão em representação do 
Município; 

iii. Ausentar-se das reuniões quando estiverem impedidos de votar. 
2. Sem prejuízo do disposto no número anterior os membros da Câmara Municipal, 

encontram-se sujeitos aos princípios gerais da atividade administrativa previstos no 
Código do Procedimento Administrativo que concretizam preceitos constitucionais, 
ainda que meramente técnicos ou de gestão privada. 

 
Artigo 5.º 

Declaração de Rendimentos 
Os membros da Câmara Municipal devem, no prazo de 60 dias contados a partir da tomada 
de posse, apresentar junto do Tribunal Constitucional a Declaração de Rendimentos, 
Património e Cargos Sociais, nos termos do disposto da Lei n.º4/83, de 2 de abril, na redação 
conferida pela Lei n.º38/2010, de 2 de setembro. 

 
 

SECÇÃO II - DO MANDATO 

 
Artigo 6.º 

Duração do mandato 
1. O mandato dos membros da Câmara Municipal é de quatro anos. 
2. O mandato inicia-se com o ato de instalação da Câmara Municipal, ocorrido a 

16/10/2021, e cessa quando estes forem legalmente substituídos, sem prejuízo da 
cessação individual do mandato previsto na lei e no presente Regimento. 

3. Os membros da Câmara Municipal servem pelo período do mandato e mantêm-se 
em funções até serem legalmente substituídos. 

 
 

Artigo 7.º 
Ausência inferior a 30 dias 

1. Os membros da Câmara Municipal podem fazer-se substituir nos casos de ausências 
por períodos até 30 dias. 

2. A substituição obedece ao disposto na lei e no presente Regimento e opera-se 
mediante simples comunicação por escrito dirigida ao Presidente, na qual são 
indicados os respetivos fundamentos e as respetivas datas de início e fim. 

 
Artigo 8.º 

Suspensão do mandato 
1. Os membros da Câmara Municipal podem solicitar a suspensão do respetivo 

mandato. 
2. O pedido de suspensão, devidamente fundamentado, deve indicar o período de 

tempo abrangido e é enviado ao Presidente e apreciado na reunião imediatamente 
seguinte à sua apresentação. 
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3. São motivos de suspensão, designadamente: 

a) Doença comprovada; 
b) Exercício dos direitos de paternidade e maternidade; 
c) Afastamento temporário da área do concelho por período superior a 30 dias. 

4. A suspensão que, por uma só vez ou cumulativamente, ultrapasse 365 dias no 
decurso do mandato constitui, renúncia ao mesmo, salvo se, no primeiro dia útil 
seguinte ao termo daquele prazo o interessado manifestar, por escrito, a vontade 
de retomar funções. 

5. A pedido do interessado, devidamente fundamentado, em reunião de Câmara 
Municipal, pode ser autorizada a alteração do prazo pelo qual inicialmente foi 
concedida a suspensão do mandato, até ao limite estabelecido no número anterior. 

6. Enquanto durar a suspensão, o membro da Câmara Municipal é substituído nos 
termos da lei e do presente Regimento. 

7. A suspensão do exercício do mandato faz cessar o processamento das 
remunerações e compensações, salvo quando aquela se fundamente em doença 
devidamente comprovada ou em licença por maternidade ou paternidade. 

 
 

Artigo 9.º 
Renúncia ao mandato 

1. Os membros da Câmara Municipal podem renunciar ao mandato mediante 
declaração escrita dirigida ao Presidente da Câmara. 

2. A renúncia efetiva-se desde a data da entrega da declaração à entidade referida no 
número   anterior,  que deve apresentá-la na reunião imediatamente  seguinte, 
fazê-la                                 constar da respetiva ata, bem como torná-la pública por meio de afixação 
de edital nos lugares de estilo e de publicação no sítio da Internet e no Boletim 
Municipal. 

3. A falta de eleito local ao ato de instalação do órgão, não justificada por escrito no 
prazo de 30 dias ou considerada injustificada, equivale a renúncia, de pleno direito. 

4. A substituição do renunciante processa-se de acordo com o disposto na lei e no 
presente Regimento. 

 
Artigo 10.º 

Substituição do renunciante ao mandato 
1. A convocação do membro da Câmara Municipal substituto compete ao Presidente 

da Câmara. 
2. A convocação do membro da Câmara Municipal substituto tem lugar no período 

que medeia entre a comunicação da renúncia e a primeira reunião que se realizar 
imediatamente a seguir, salvo se a entrega do documento de renúncia coincidir com 
reunião de Câmara e estiver presente o respetivo substituto, situação em que, após 
a verificação da sua identidade e legitimidade, a substituição se opera de imediato, 
se o substituto a não recusar por escrito, nos termos definidos no n.º 1 do artigo 
anterior. 

3. Quando devidamente convocado, a falta do substituto ao ato de assunção de 
funções, não justificada por escrito no prazo de 30 dias ou considerada injustificada, 
equivale a renúncia, de pleno direito. 
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4. A apreciação e a decisão sobre a justificação referida no número anterior cabem à 

Câmara Municipal e devem ter lugar na primeira reunião que se seguir à 
apresentação tempestiva da mesma. 

 
 

SECÇÃO III – DAS FALTAS 

 
Artigo 11.º 

Faltas 
1. As faltas às reuniões de Câmara devem, sempre que possível, ser previamente 

comunicadas ao Presidente da Câmara e justificadas sob pena de, na falta de 
justificação atendível, serem consideradas injustificadas nos termos e para os 
efeitos do previsto no n.º 4 do presente artigo. 

2. As faltas imprevistas devem ser comunicadas no prazo de 5 dias úteis, ao Presidente 
para efeito de justificação e referidos na reunião imediatamente seguinte. 

3. As faltas que não resultem de impossibilidade decorrente da prestação de serviço 
municipal implicam a perda da respetiva senha de presença ou a dedução 
correspondente na remuneração. 

4. As faltas injustificadas concorrem para a perda de mandato, se não houver 
comparência a 6 reuniões seguidas ou 12 interpoladas, e como tal têm de ser 
participadas ao Ministério Público pelo Presidente, para os efeitos legais. 

 
 

CAPÍTULO III - DAS GARANTIAS DE IMPARCIALIDADE 

 
 

Artigo 12.º 
Incompatibilidades e garantias de imparcialidade 

Os membros da Câmara Municipal estão sujeitos ao regime de incompatibilidades, 
imparcialidade, escusa e suspeição previsto na lei, nomeadamente, no Estatuto dos Eleitos 
Locais e no Código do Procedimento Administrativo. 
 

Artigo 13.º 
Impedimento, escusa e suspeição 

1. Quando se verifique causa de impedimento em relação a qualquer membro da 
Câmara aplica-se o regime previsto nos artigos 69.º a 72º e 76.º do Código do 
Procedimento Administrativo. 

2. Os membros da Câmara Municipal devem pedir dispensa de intervir em 
procedimento, ato ou contrato de direito público ou privado quando ocorra 
circunstância pela qual se possa com razoabilidade duvidar seriamente da 
imparcialidade da sua conduta ou decisão, designadamente nos casos previstos no 
artigo 73.º do Código do Procedimento Administrativo. 

3. O regime de escusa ou suspeição aplicável aos membros da Câmara consta dos 
artigos 74.º a 76.º do Código do Procedimento Administrativo. 
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CAPÍTULO IV - DO FUNCIONAMENTO 

 
Artigo 14.º 

Competências do Presidente e dos Vereadores em regime de permanência 
1. No âmbito do funcionamento da Câmara Municipal, compete ao Presidente, para 

além de outras funções que lhe estejam legalmente atribuídas, o seguinte: 
a) Convocar as reuniões ordinárias e extraordinárias; 
b) Estabelecer, organizar e distribuir a ordem do dia das reuniões; 
c) Abrir e encerrar as reuniões; 
d) Dirigir os trabalhos e assegurar o cumprimento das leis e a regularidade das 

deliberações; 
e) Suspender ou encerrar antecipadamente as reuniões, quando circunstâncias 

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

 
Artigo 15.º 

Quórum Constitutivo 
1. A Câmara Municipal só pode reunir e deliberar quando esteja presente a maioria 

do  número legal dos seus membros. 
2. As deliberações são tomadas à pluralidade de votos, estando presente a maioria do 

número legal dos seus membros, tendo o presidente voto de qualidade em caso de 
empate, não contando as abstenções para o apuramento da maioria. 

3. Se 30 minutos após a hora prevista para o início da reunião não estiver presente a 
maioria referida no nº. 1, considera-se que não há quórum 

4. Quando a Câmara Municipal não possa reunir por falta de quórum, o Presidente 
designa outro dia para nova reunião, que tem a mesma natureza da anterior, com 
o intervalo mínimo de 24 horas, a convocar nos termos da lei. 

5. Das reuniões canceladas por falta de quórum é elaborada ata na qual se registam 
as presenças e ausências dos respetivos membros, dando estas lugar à marcação 
de falta 

 
Artigo 16.º 
Reuniões 

1. As reuniões podem ser ordinárias ou extraordinárias. 
2. Na primeira reunião de cada ano civil, a Câmara Municipal delibera o calendário das 

suas reuniões ordinárias, publicitando a deliberação por edital e através do sítio da 
Internet do Município, considerando-se convocados todos os membros da Câmara 
Municipal. 

3. Quaisquer alterações ao dia e hora objeto da deliberação prevista no número 
anterior devem ser devidamente justificadas e comunicadas a todos os membros 
da Câmara Municipal com, pelo menos, três dias de antecedência e por protocolo 
ou por comunicação eletrónica. 

4. As reuniões ordinárias são quinzenais e realizam-se, por norma, às primeiras e 
terceiras segundas-feiras de cada mês. 
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5. Quando a segunda-feira coincida com dia feriado ou com dia em que seja concedida 

tolerância de ponto aos trabalhadores, a reunião ordinária terá lugar no dia útil 
seguinte. 

6. As reuniões extraordinárias são realizadas sempre que necessário. 
7. As reuniões realizam-se habitualmente nos Paços do Concelho, pelas 15:00 horas, 

concedendo-se uma tolerância de dez minutos e prolongam-se até à conclusão da 
ordem do dia, podendo ser realizadas noutro local quando assim for deliberado. 

8. A ilegalidade resultante da inobservância das disposições sobre convocação de 
reuniões só se considera sanada quando todos os membros da Câmara Municipal 
compareçam e não suscitem oposição à sua realização. 

 
Artigo 17.º 

Reuniões públicas 
1. A segunda reunião ordinária de Câmara de cada mês é pública, sendo fixado 

um período para intervenção e esclarecimento ao público. 
2. A Câmara pode deliberar a realização de outras reuniões públicas. 
3. A intervenção do público está dependente de prévia inscrição, mediante 

preenchimento de formulário que se anexa a este Regimento (ANEXO I), durante a 
semana que a antecede e até às 14 horas do dia útil imediatamente anterior à 
mesma e  deve ser remetida através dos Serviços Online do Município de Lousada 
em SERVIÇOS ONLINE - CML. 

4. Nessa inscrição o munícipe, devidamente identificado, colocará a questão que 
pretende ver esclarecida pela Câmara Municipal com um breve resumo do assunto 
a tratar fornecendo para o efeito os elementos necessários, enunciando, com 
clareza os assuntos das questões que pretende colocar, e que deverá ser de 
interesse coletivo e/ou público, sendo posteriormente encaminhada para os 
dirigentes competentes que produzirão as informações respetivas na 
oportunidade. 

5. As intervenções do público são dirigidas ao Presidente da Câmara Municipal 
ordenadas pela ordem de inscrição, dispondo no máximo cinco minutos cada.  

6. Nas reuniões públicas, após o encerramento do período da ordem do dia, é 
reservado um período de 60 minutos para a intervenção do público, durante o qual 
são prestados os esclarecimentos solicitados.  

7. O público que não se tenha inscrito previamente só poderá colocar as suas questões 
em tal reunião, desde que tenham sido já prestados os esclarecimentos pretendidos 
pelos munícipes devidamente inscritos e não se tenha ainda esgotado o tempo 
fixado para a intervenção do público. 

8. 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 ser aplicado o preceituado no nº 5 do artigo 
49.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro.  

9. As atas das reuniões de Câmara, terminada a menção aos assuntos incluídos na 
ordem do dia, fazem referência sumária às eventuais intervenções do público na 
solicitação de esclarecimentos e às respostas dadas. 
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Artigo 18.º 
Convocação das reuniões extraordinárias 

1. As reuniões extraordinárias têm lugar mediante iniciativa do Presidente ou após 
apresentação de requerimento escrito, com indicação do assunto que desejam ver 
tratado, de pelo menos um terço dos membros da Câmara Municipal, encontrando- 
se o Presidente nesta última situação vinculado a efetuar a convocação. 

2. As reuniões extraordinárias são convocadas com, pelo menos, dois dias de 
antecedência por protocolo, por edital e comunicação eletrónica, aplicando-se, com 
as devidas adaptações, o disposto no n.º 3 do artigo 40.º da Lei n.º 75/2013, de 12 
de setembro. 

3. O Presidente convoca a reunião para um dos oito dias subsequentes à receção do 
requerimento previsto no n.º 1. 

4. Da convocatória devem constar de forma expressa e discriminada todos os assuntos 
a tratar na reunião extraordinária, só podendo deliberar sobre os assuntos incluídos 
na ordem do dia. 

5. Quando o Presidente não efetue a convocação que lhe tenha sido requerida ou não 
o faça nos termos do n.º 2, podem os requerentes efetuá-la diretamente, com 
invocação dessa circunstância, observando o disposto no n.º 3 com as devidas 
adaptações e expedindo a convocatória para os endereços eletrónicos de todos os 
membros da Câmara Municipal e publicitando-a nos locais habituais. 

6. A convocatória efetuada de acordo com o disposto no número anterior deve ser 
feita com a antecedência mínima de dois dias 

 
Artigo 19.º 

Período das reuniões 
1. Em cada reunião ordinária existem dois períodos, a saber: 

a) «Antes da Ordem do Dia», para tratamento de assuntos gerais de interesse 
autárquico e, 

b) «Ordem do Dia». 
2. Nas reuniões extraordinárias não há período de «Antes da Ordem do Dia», 

deliberando a Câmara apenas sobre as matérias para que haja sido expressamente 
convocada aquela reunião extraordinária. 

 
Artigo 20.º 

Período «Antes da Ordem do Dia» nas reuniões ordinárias 
1. O Período de «Antes da Ordem do Dia» tem a duração máxima de 1 hora, para 

tratamento de assuntos gerais de interesse para a autarquia. 
2. O período "antes da ordem do dia" será distribuído proporcionalmente ao número 

de vereadores para exercerem o seu direito de intervenção.  
3. O tempo de intervenção referido no n.º 1, deverá ser utilizado, designadamente, 

para propostas para incluir na ordem do dia, em reunião posterior, pedidos de 
informação, moções, requerimentos, declarações políticas, esclarecimentos e 
protestos.  

4. As moções presentes a discussão do órgão executivo, devem ser enviadas ao 
Presidente da Câmara Municipal com antecedência de dois dias úteis sobre a data 
da reunião de Câmara Municipal (até às 23:59h da quarta-feira anterior à data da 
reunião), as quais serão divulgadas pelos restantes membros no dia seguinte.  
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Artigo 21º 

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 competentes, 
desde que sejam da competência da Câmara Municipal. 

2. Excecionalmente, quando a reunião extraordinária é convocada por pelo menos um 
terço dos Vereadores devem ser estes membros da Câmara Municipal a proceder 
ao agendamento das Propostas de Deliberação. 

3. A ordem do dia de cada reunião, bem como o texto das propostas agendadas e os 
documentos de estudo e apoio, serão distribuídos a todos os membros do Órgão 
Executivo com a antecedência mínima de dois dias úteis sobre a data do início da 
reunião, acompanhada da respetiva documentação. 

4. A referida entrega será efetuada através de uma plataforma eletrónica online que 
permite a gestão integrada e desmaterializada de todo o processo inerente às 
reuniões de Câmara, como a divulgação da ordem do dia, a documentação 
respeitante aos assuntos agendados, convocatórias, legislação, etc, a que os 
membros do Órgão Executivo têm acesso restrito através de um registo já efetuado, 
com aviso da sua disponibilização via email. 

5. Em caso excecional de não ser possível disponibilizar a documentação de acordo 
com o referido no ponto anterior, a mesma será enviada por email ou entregue em 
mão, com a mesma antecedência. 

6. Só podem ser objeto de deliberação os assuntos incluídos na ordem do dia da 
reunião.  

7. Os assuntos inseridos na ordem do dia que não tenham sido discutidos deverão ser 
incluídos, com carácter prioritário, na agenda de trabalhos da reunião ordinária 
imediatamente a seguir, salvo se houver assuntos reputados de urgentes. 

8. A ilegalidade resultante da inobservância das disposições sobre convocação de 
reuniões só se considera sanada quando todos os membros da Câmara 
compareçam à reunião e não suscitem oposição à sua realização. 

 
 

Artigo 22.º 
Pedidos de esclarecimento 

1. Os pedidos de esclarecimento devem ser formulados logo que finda a intervenção 
que os suscitou, sendo respondidos pela respetiva ordem de inscrição. 

2. A palavra para esclarecimento limita-se à formulação sintética da pergunta e da 
respetiva resposta sobre a matéria em dúvida, enunciada pela intervenção que o 
suscitou. 

 
 

Artigo 23.º 
Propostas 

1. As propostas para agendamento em reunião de Câmara são da iniciativa do 
Presidente ou do Vereador competente em razão da matéria e devem ser assinadas 
pelos mesmos. 

2. Para além dos requisitos constantes de Despacho do Presidente da Câmara, as 
propostas devem sempre fazer menção expressa à lei habilitante, aos anexos que 
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dela fazem parte integrante, à unidade orgânica responsável pelo respetivo 
agendamento, bem como à necessidade de serem submetidas à Assembleia 
Municipal ou comunicadas a outras entidades nos termos da lei. 

3. As propostas devem ser acompanhadas de todas as peças que as instruem, em 
suporte digital e registadas no Sistema de Gestão Documental do Municipio de 
Lousada. 
 

Artigo 24.º 
Votação 

1. As deliberações, em sede de reunião de Câmara Municipal, são antecedidas da 
discussão das respetivas propostas e realizadas por votação nominal, não contando 
as abstenções para o apuramento da maioria e votando o Presidente em último 
lugar. 

2. Qualquer membro da Câmara pode propor que a votação se faça por escrutínio 
secreto. 

3. As deliberações que envolvam a apreciação de comportamentos ou qualidades de 
qualquer pessoa são tomadas por escrutínio secreto e, em caso de dúvida, o órgão 
delibera sobre a forma de votação. 

4. 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. 

5. O Presidente vota em último lugar. 
6. É ainda admitida a votação com voto condicionado, no caso de ainda subsistirem 

dúvidas na apreciação do assunto, devendo o sentido de voto ser dado, 
impreterivelmente, até 48 horas após a realização da reunião, mediante a 
comunicação por escrito do sentido de voto dirigida ao Presidente e aos serviços de 
apoio aos órgãos municipais. 

7. Não podem estar presentes no momento da discussão nem da votação os membros 
da Câmara que se encontrem ou se considerem impedidos. 

8. Finda a votação e anunciado o seu resultado, poderá qualquer membro apresentar 
declaração de voto, quer verbal quer escrita. 

 
 

Artigo 25.º 
Empate na votação 

1. No caso de se verificar um empate na votação, o Presidente tem voto de qualidade, 
ou, sendo caso disso, de desempate, salvaguardando-se os casos de votação por 
escrutínio secreto. 

2. Havendo empate em votação efetuada por escrutínio secreto, procede-se de 
imediato a nova votação e, se o empate se mantiver, adia-se a deliberação para a 
reunião imediatamente seguinte. 

3. Nos termos do número anterior, no caso de se manter o empate na votação 
realizada na reunião imediatamente seguinte, a mesma é efetuada, de seguida, por 
votação nominal, na qual a maioria relativa é suficiente. 
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Artigo 26º 

Atas 
1. De cada reunião é lavrada ata, a qual contém um resumo do que de essencial 

nela se tiver passado, indicando, designadamente: 
a) A data e o local da reunião; 
b) Os membros presentes e ausentes; 
c) Os assuntos apreciados; 
d) As decisões e deliberações tomadas; 
e) A forma e o resultado das respetivas votações; 
f) O facto de a ata ter sido lida e aprovada. 

2. As atas são aprovadas, sob a forma de minuta, no final de cada reunião, de forma 
que as deliberações nelas contidas possam produzir efeitos imediatamente, sendo 
as atas definitivamente aprovadas na reunião seguinte.  

3. Para o efeito previsto no número anterior, o projeto de ata será remetido a todos 
os membros do executivo municipal juntamente com a ordem de trabalhos da 
reunião em que deva ser aprovada.  

4. Não participam na aprovação da ata os membros que não tenham estado presentes 
na reunião a que ela respeita. 

5. Nas reuniões onde sejam efetuadas apresentações públicas de projetos, planos, 
programas ou outros eventos, o conteúdo dos mesmos não deve ser vertido no 
texto da ata, sendo os mesmos incluídos como documentos anexos, vertendo-se 
apenas para a ata, as perguntas colocadas pelos membros da Câmara Municipal e 
os esclarecimentos prestados. 

6. As atas das reuniões públicas, terminada a menção aos assuntos incluídos na ordem 
do dia, fazem referência sumária às eventuais intervenções do público na 
solicitação de esclarecimentos e às respostas dadas. 

7. 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. 

8. O conjunto das atas é autuado e paginado de modo a facilitar a sucessiva inclusão 
de novas atas e a impedir o seu extravio. 

 
 
 

Artigo 27.º 
Declaração de voto 

1. Os membros da Câmara podem fazer constar da ata o seu voto e as razões que o 
justifiquem, o qual deve ser apresentado por escrito ou ditado oralmente, devendo as 
mesmas constar da respetiva ata de reunião e dela fazer parte integrante. 

2. Aqueles que ficarem vencidos na deliberação tomada e fizerem registo da respetiva 
declaração de voto na ata, nos termos da lei, ficam isentos da responsabilidade que 
eventualmente daquela resulte. 
 

3. No caso de pareceres a outros órgãos administrativos, as deliberações são sempre 
acompanhadas das declarações de voto apresentadas e dela fazem parte 
integrante. 
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CAPÍTULO V - DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
 

Artigo 28.º 
Publicidade 

 
As deliberações da Câmara Municipal destinadas a ter eficácia externa são 
obrigatoriamente publicadas em edital afixado nos lugares de estilo, durante 5 dos 10 dias 
subsequentes à tomada da deliberação, sendo ainda publicadas no sítio da Internet, nos 30 
dias subsequentes à sua prática, e no Diário da República quando a lei expressamente o 
determine. 
 
 

Artigo 29º 
Fontes normativas 

A competência, constituição, composição e funcionamento da Câmara Municipal são 
fixadas e definidas por lei e por este Regimento. 
 
 

Artigo 30º 
Interpretação e integração de lacunas 

A interpretação do Regimento, a integração de lacunas e a resolução de casos omissos 
competem à Câmara Municipal. 
 
 

Artigo 31.º 
Norma revogatória 

Com a entrada em vigor do presente Regimento considera-se revogado o anterior 
Regimento, aprovado em reunião de Câmara de 27 de outubro de 2017. 
 
 

Artigo 32º 
Entrada em vigor e publicação 

1. O Regimento entra em vigor no dia seguinte ao da sua aprovação pela Câmara 
Municipal e dele é fornecido um exemplar a cada membro. 

2. O Regimento é publicado no Boletim Municipal e no sítio da Internet do Município 
de Lousada, dele devendo constar a data da sua entrada em vigor. 
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ANEXO I 

Formulário de “Inscrição par intervenção em reunião pública da Câmara 

Municipal de Lousada” 



Exmo. Senhor Presidente da Câmara Municipal de Lousada 

REQUERENTE (PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO) 
NOME/DENOMINAÇÃO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
NIF/NIPC XXXXXXXXX   N.º DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL XXXXXXXX   VÁLIDO ATÉ: DD/MM/AAAA 
CÓDIGO DA CERTIDÃO PERMANENTE XXXXXXXXX 
DOMICÍLIO/SEDE Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx   FREGUESIA Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
CÓDIGO-POSTAL XXXX-XXX   LOCALIDADE Xxxxxxxxxxxx 
TELEFONE XXXXXXXXX   TELEMÓVEL XXXXXXXXX   FAX.XXXXXXXXX   EMAIL _________@____________ 
NA QUALIDADE DE: ☐ PROPRIETÁRIO   ☐ USUFRUTUÁRIO   ☐ LOCATÁRIO   ☐ SUPERFICIÁRIO   ☐ ARRENDATÁRIO   ☐ COMODATÁRIO 

☐ OUTRO XXXXXXXXXXXXXXX

REPRESENTANTE LEGAL 
NOME  XXXXXX 
NIF XXXXXXXXX   N.º DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL XXXXXXXX   VÁLIDO ATÉ: DD/MM/AAAA 
DOMICÍLIO XXXXXXXX   FREGUESIA XXXXXXXXX    
CÓDIGO POSTAL XXXX-XXX   LOCALIDADE XXXXXXXXX    
TELEFONE XXXXXXXXX   TELEMÓVEL XXXXXXXXX   FAX XXXXXXXXX   EMAIL _________@____________ 
NA QUALIDADE DE: ☐ MANDATÁRIO   ☐ SÓCIO-GERENTE   ☐ ADMINISTRADOR   ☐ OUTRO XXXXXXXXXXXXXXX 

ENDEREÇO DE CONTACTO (PARA EFEITOS DE NOTIFICAÇÃO) 
☐ Nos termos previstos na al. b) do n.º 2 do artigo 112.º do CPA, manifesto o meu consentimento para que as notificações sejam efetuadas por correio
eletrónico, através do e-mail acima indicado (este consentimento não é necessário caso se trate de pessoa coletiva – cf. al. a) do n.º 2 do artigo 112.º do CPA
– ou quando a Lei privilegie esta forma de notificação, como sucede com o RJUE – cf. artigo 121.º do RJUE).
☐ Nos termos previstos na al. a) do n.º 1 do artigo 112.º do CPA, declaro que pretendo ser notificado para um domicílio diferente daquele que foi acima
indicado (SE SELECIONADA ESTA OPÇÃO OS DADOS INFRA SÃO DE PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO): 

ENDEREÇO XXXXXXXXXXXXXXXX 
CODIGO POSTAL XXXX-XXX   FREGUESIA XXXXXXXXXXXX   CONCELHO XXXXXXXXXXXX 
TELEFONE XXXXXXXXX   TELEMÓVEL XXXXXXXXX   EMAIL _________@____________ 

EXPOSIÇÃO DO PEDIDO 
Em conformidade com o n.º 3 do art.º 17.º do Regimento da Câmara Municipal de Lousada, vem requerer a  V. Exa inscrição para intervenção  na reunião 
pública da Câmara Municipal a realizar no dia DD/MM/AAAA. 

Resumo do assunto a tratar, que deverá ser de interesse coletivo e/ou público: 
XXXXXX 

DECLARAÇÃO DE CONSENTIMENTO 
A sua privacidade é importante para nós! Nos termos do Regulamento Geral sobre Proteção de Dados, o tratamento referente ao atendimento ao munícipe 
implica a prévia recolha do seu consentimento, o qual deverá revestir uma manifestação “…livre, específica, informada e inequívoco” da sua vontade. Por 
conseguinte, a recolha de dados para efeitos de atendimento por parte da Câmara Municipal de Lousada terá como finalidade essencial a análise do problema 
manifestado pelo munícipe e o respetivo encaminhamento para o serviço competente para a resolução. Não obstante, enquanto titular dos dados pessoais, 
poderá não só alterar o seu consentimento de acordo com as suas preferências, bem como retirá-lo a qualquer momento, sem comprometer, porém, “...a 
licitude do tratamento efetuado com base no consentimento previamente dado”. Para tal, basta manifestar dada vontade através do e-mail dpo@cm-
lousada.pt, ou, em alternativa, dirigir-se à receção da Câmara Municipal de Lousada. 

ASSIM: 
☐ Autorizo a Câmara Municipal de Lousada a tratar as informações e os dados pessoais por mim fornecidos para efeitos de atendimento ao munícipe.

☐ Autorizo a comunicação de atividades por parte da Câmara Municipal de Lousada. 

PEDE DEFERIMENTO 

Data: DD/MM/AAAA  Assinatura do Requerente/Representante Legal: ___________________________________________________ 

INSCRIÇÃO PARA INTERVENÇÃO EM REUNIÃO 
PÚBLICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE LOUSADA 

118.01/101/V01.01/02-11-2021 
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