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PARECER 

 

Consulente:  

Assembleia Municipal de ………. 

 

Palavras-Chave:  

a) Assembleia Municipal; 

b) Sessão; 

c) Continuidade da sessão; 

d) Senhas de presença; 

 

Questão:  

Pretende a AM consulente saber qual o regime de pagamento de senhas de presença, no caso 

de a sessão comportar várias reuniões. 

 

Discussão: 

“Eleitos locais” são, nos termos do disposto no artigo 1.º, n.º 2 da Lei n.º 29/87, 30.07, na sua 

redacção actual1 (breviter, EEL), os membros dos órgãos deliberativos e executivos dos 

municípios e das freguesias. 

A Assembleia Municipal é um órgão deliberativo do município, previsto no artigo 251º da 

Constituição da República Portuguesa, constituída por membros eleitos directamente em 

número superior ao dos presidentes de junta de freguesia que a integram – cfr. o disposto no 

 
1 Alterada pela Lei n-º 97/89, de 15/12, Lei n.º 1/91, de 10.01, Lei 11/91, de 17.05, Lei 11/96 de 18.04, Lei 
127/97, de 11/12, Lei n.º 50/99, de 24.06, Lei n.º 86/2001, de 10.08, Lei n.º 22/2004, de 17.06, Lei n.º 52-
A/2005, de 10.10, Lei n.º 53-F/2006, de 29.12, Lei n.º 2/2020 de 31.03. 
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artigo 42.º da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro2 - por um período de 4 (quatro) anos (artigo 75.º 

da LAL). 

Dispõe o artigo 2.º do EEL que desempenham as respectivas funções em regime de permanência, 

os seguintes eleitos locais: presidentes das câmaras municipais; vereadores, em número e nas 

condições previstas na lei; membros das juntas de freguesia em regime de tempo inteiro. A 

contrário, os membros das assembleias municipais desempenham as respectivas funções em 

regime de não permanência. 

Ora, nos termos do disposto no artigo 5.º, alínea c) do EEL, os eleitos locais – in casu, os membros 

da Assembleia Municipal – que não se encontrem em regime de permanência ou de meio tempo 

têm direito a senha de presença por cada reunião ordinária ou extraordinária, quer do respectivo 

órgão quer em reunião da comissão, quando, efectivamente, aí compareçam e participem. s 

Na verdade, as senhas de presença são devidas aos autarcas, nas condições expostas ut supra, 

como forma de compensação pelo esforço pessoal que o desempenho de cargos políticos 

implica. Trata-se, pois, de um direito pessoal e intransmissível de cada um dos autarcas que 

reúnam as condições de atribuição das senhas de presença e, como tal, o valor da(s) senha(s) de 

presença(s) tem que ser afectado ao próprio autarca.  

 

Por outro lado, a Assembleia Municipal é um órgão deliberativo cujas competências, regime e 

funcionamento estão definidas com alguma amplitude na lei (cfr. artigos 24.º e ss do RJAL).  

A Assembleia Municipal funciona em sessões.  

São cinco as sessões ordinárias anuais, em fevereiro, abril, junho, setembro e novembro ou 

dezembro, convocadas com uma antecedência mínima de oito dias por edital e por carta com 

aviso de receção ou protocolo – cfr. o disposto no artigo 27.º, do sobredito diploma legal.  

No elenco de competências do Presidente da Assembleia Municipal encontra-se o poder de 

suspender e encerrar antecipadamente as sessões, quando circunstâncias excepcionais o 

justifiquem, mediante decisão fundamentada a incluir na acta da sessão – cfr. a alínea f) do nº 1 

 
2 Alterada pelas Lei n.º 5-A/2002, de 11.01, pelas Rectificações n.º 4/2002, de 06.02 e 9/2002, de 05.03, 
pela Lei n.º 67/2007, de 31.12, pela Lei Orgânica n.º 1/2011 de 30.11, pelas Leis n.º 75/2013, de 12.09, 7-
A/2016, de 30.03, 71/2018, de 31.12 e 69/2021, de 20.10 (doravante, LAL). 
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do artigo 30.º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro. Ora, do cotejo do que antecede, resulta que 

uma sessão pode ser interrompida e retomada; sendo esta uma situação excepcional e que, 

como tal, deve ser devidamente justificada, a continuação da sessão – leia-se: a nova reunião – 

deve ter lugar no mais curto espaço de tempo possível – período esse que deve encontrar-se 

definido cabalmente no regimento. Do que vem de significar que, pode suceder a Assembleia 

Municipal reunir mais do que uma vez no decurso da uma sessão (cfr. artigo 46.º do RJAL) – ou, 

dito de outra forma, cada sessão pode comportar mais do que uma reunião. 

Faz-se notar que o conceito de reunião é aqui utilizado em sentido amplo, abrangendo as 

reuniões da câmara municipal (órgão de funcionamento permanente que reúne ordinária e 

extraordinariamente) e as sessões da assembleia municipal (órgão de funcionamento 

intermitente com sessões ordinárias e extraordinárias).  

 

Durante algum tempo, a duração das sessões do órgão deliberativo foi sendo desconsiderada 

para a fixação do montante da senha de presença – estavam a ser pagas à razão de uma, por 

cada sessão ordinária ou extraordinária, independentemente do número de reuniões que 

comportasse tal sessão.  

Neste sentido vai, actualmente, o entendimento firmado pela Direcção-Geral das Autarquias 

Locais, posteriormente homologado por Sua Excelência o Senhor Secretário de Estado da 

Administração Local, segundo o qual «Os membros das assembleias municipais têm direito a uma 

única senha de presença por cada sessão da assembleia municipal, independentemente da 

respetiva duração».  

Ocorre que o entendimento transcrito vai fundamentado em normas legais entretanto revogadas 

(artigo 52º da Lei nº 169/99), que, na verdade, a lei vigente, o já citado artigo 46.º da Lei n.º 

75/2013, não o coloca em crise e também não discute.  

Não menos certo é o facto de a letra da lei – in casu, o artigo 1.º, nº 1 do Estatuto dos Eleitos 

Locais, prever o seguinte: “os eleitos locais que não se encontrem em regime de permanência ou 

de meio tempo têm direito a uma senha de presença por cada reunião ordinária ou extraordinária 

do respectivo órgão e das comissões a que compareçam e participem”.  
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Na verdade, o legislador refere-se, expressamente e sem mácula ou margem para dúvida, ao 

abono por reunião e não ao abono por sessão.  

Não menos certa é a circunstância de o legislador não ignorar a diferença entre esses conceitos, 

dado que os utiliza amiúde.  

Assim, sobeja concluir que o legislador quis, efectivamente, abonar os membros do órgão 

deliberativo por cada reunião em que participem – à semelhança do que sucede com as ajudas 

de custo e subsídio de transporte previstos nos artigos 11º e 12º do EEL – preceitos onde, efectiva 

e novamente, o legislador se refere a reuniões e não a sessões. Com efeito, aí verifica-se, quanto 

às ajudas de custo e subsídio de transporte, que variarão em função da duração das sessões. 

Ora, por certo, o legislador não pode querer dizer uma coisa e o seu contrário com base na 

mesma e única palavra e conceito.  

Assim, estamos em crer que não se justifica um tratamento diferenciado das reuniões da 

Assembleia Municipal, devendo abonar-se cada reunião com senha de presença – como sucede 

nas ajudas de custo e subsídio de transporte – o que, aliás, é consentâneo com o fito da senha 

de presença: compensar o eleito pelo esforço, empenho que a participação democrática, 

inerente ao cargo, exigem.  

 

Diga-se, no desfecho, que uma conclusão diversa daquela que agora se postula, poderia ter como 

efeito pernicioso aquele que, por certo, não é o desiderato do legislador: a marcação de AM 

extraordinárias – em detrimento do espírito do sistema que é o da continuidade das sessões – 

apenas e só para o percebimento de senhas de presença – o que, naturalmente, vai ao arrepio 

da verdade.  

O certo, dir-se-á, é que o abono por reunião (e não por sessão) poderá ditar, igualmente e em 

abstrato, um prolongar eventualmente injustificado das sessões. Tal argumento não poderá 

colher num Estado de Direito Democrático, constantemente escrutinado pelos cidadãos e onde, 

presume-se, os representantes dos cidadãos são movidos pelo bom senso, posto que a utilizar 

capitais que, na verdade, são de todos nós. Mais a mais, como se mencionou ut supra, o 

prolongamento da sessão, por várias reuniões tem carácter excepcional e deve ser devidamente 

fundamentado. 
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Como já se aludiu acima, não se ignora a divergência de entendimentos acerca desta matéria 

mas, cremos firmemente, a posição supra expendida é aquela que melhor se coaduna com a 

interpretação da lei e, de resto, aquela, mais justa. 

 

Conclusão: 

Uma sessão pode compreender várias reuniões. 

É devida senha de presença por cada reunião.  

 

21 de Maio de 2022. 

Andreia Teixeira de Sousa. 
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