Anexo II do Anteprojeto do Regimento da Assembleia Municipal de Lisboa
Disposições complementares

ANEXO 3
Capítulo I
Regime de presenças e faltas
1 ‐ As presenças nas reuniões plenárias são verificadas a partir do registo da assinatura de cada
membro da Assembleia Municipal no livro de presenças.
2 ‐ Aos membros da Assembleia Municipal que não se registem durante a reunião ou não se
encontrem ausentes em representação da assembleia é marcada falta.
3 ‐ Para efeitos da eventual aplicação de sanções, apenas releva uma falta em cada dia,
prevalecendo a referente a reuniões plenárias, no dia em que estas tenham lugar.
4 ‐ Os membros da Assembleia Municipal têm o direito de apresentar justificação para as
faltas, nos termos estabelecidos no Regimento, observando as respectivas exigências de
fundamentação.
5 ‐ Considera‐se motivo justificado a doença, o casamento, a maternidade e a paternidade, o
luto, força maior, missão ou trabalho em representação da Assembleia e o trabalho político ou
da força política a que o membro da Assembleia pertence, bem como a participação em outras
actividades da Assembleia, nos termos do Regimento.
6 ‐ A palavra do membro da Assembleia Municipal faz fé, não carecendo por isso de
comprovativos adicionais. Quando for invocado o motivo de doença, poderá, porém, ser
exigido atestado médico caso a situação se prolongue por mais de 30 dias.
7 ‐ A justificação das faltas deve ser apresentada por escrito e dirigida à mesa no prazo de
cinco dias a contar da data da sessão ou reunião em que a falta se tenha verificado e a decisão
é notificada ao interessado, pessoalmente ou por via postal.
8 ‐ O cumprimento do prazo verifica‐se pela data de entrada da justificação no Gabinete do
Presidente da Assembleia Municipal.
9 ‐ Esgotado o prazo, a justificação não é apreciada e a falta é contada como injustificada.
10 ‐ Os serviços de apoio ao Plenário comunicam ao interessado a decisão da mesa sobre a
justificação das faltas, no caso de ser negativa.
11 ‐ Os serviços de apoio à Assembleia Municipal enviam ao Presidente da Assembleia a lista
de todas as faltas julgadas injustificadas em cada mês, dentro dos três primeiros dias úteis do
2.º mês subsequente.
12 ‐ O Presidente da Assembleia manda notificar pessoalmente cada um dos membros em
falta, nos termos atrás referidos.
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13 ‐ Decorridos oito dias após a recepção da notificação, verificada pelo protocolo de entrega
da mesma, o processo é remetido à mesa da Assembleia para decisão.
14 ‐ O despacho do Presidente da Assembleia é remetido aos serviços competentes para
comunicação ao Deputado Municipal e eventual seguimento do processo de sanções.
15 ‐ A falta a qualquer votação previamente agendada, em Plenário, segue o regime das faltas
às reuniões plenárias, quanto à justificação e para os devidos efeitos legais.

Capítulo II
Senhas de presença
1‐ Os membros da Assembleia Municipal têm direito a uma senha de presença por cada
reunião ordinária ou extraordinária do respectivo órgão e das comissões a que compareçam e
participem.
2 ‐ Considera‐se reunião ordinária ou extraordinária da assembleia ou de cada comissão o
conjunto de trabalhos realizado num mesmo dia, mesmo que tenha havido interrupções ou
que tenham decorrido em diferentes períodos ao longo do dia.
3 ‐ O quantitativo de cada senha de presença a que se refere o número anterior é fixado em
3%, 2,5% e 2% do valor base da remuneração do presidente da câmara municipal,
respectivamente, para o presidente, secretários, restantes membros da assembleia municipal
e vereadores, sem prejuízo da aplicação de eventuais reduções remuneratórias fixadas por lei.
4 ‐ A participação em reuniões da Conferência de Representantes é equiparada a uma reunião
de Comissão, para efeitos de senha de presença.
5 ‐ Não é permitida a percepção de mais de uma senha de presença por dia, mesmo que tenha
havido participação em mais de uma reunião nesse dia.
6 ‐ A falta a qualquer votação previamente agendada, em Plenário, determina a perda do
direito à percepção da senha de presença correspondente a essa reunião.
7 – Em caso de verificação de quórum durante a realização de uma reunião plenária, os
membros que estiverem ausentes no momento da verificação perderão o direito à senha de
presença se da sua ausência resultar falta de quórum e consequente interrupção dos trabalhos
previamente agendados.

Capitulo III
Estacionamento
1. Os membros da Assembleia Municipal podem utilizar gratuitamente o parque de
estacionamento subterrâneo mais próximo da sede deste órgão para estacionar a viatura, nos
períodos necessários para a participação nas reuniões da Assembleia Municipal, da
Conferência de Representantes e das Comissões.
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2. Têm também direito ao pagamento do estacionamento junto à AML os membros da
Assembleia Municipal que no âmbito das suas competências se desloquem às instalações
deste órgão. O pagamento do respectivo estacionamento carece de anuência expressa por
parte do Presidente da Assembleia Municipal, a fim de garantir os necessários procedimentos
administrativos.
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