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Parecer:      Despacho: 
 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deste parecer resultam entendimentos passíveis de: 

FAQ’s ? Anotação de diploma? Publicação na Web? Elaboração de Circular? 

 

Informação n.º 840   Proc. 7.1.10    Data   12/12/2017 

 

 

Assunto: Suspensão de mandato de membro de assembleia municipal  

  

 Através de e-mail do passado dia 6 de dezembro, a Presidente da Assembleia 

Municipal … questiona, acerca da situação de um membro da referida Assembleia Municipal 

que solicitou, no dia 6 de novembro, a sua substituição para a sessão de 28 de novembro, 

alegando “razões pessoais”, o seguinte:  

I -  Se a suspensão for por um período superior a 365 dias, terá a mesma de aguardar 

a apreciação da assembleia municipal na sessão imediata ao pedido? (invoca-se o n.º 

2 do art. 53.º do Regimento da mesma Assembleia Municipal); 

  X  
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II - O motivo alegado pelo autarca, “razões pessoais”, preenche os fundamentos 

possíveis para a suspensão do mandato, conforme previsto no n.º 3 do art. 53.º do 

respetivo Regimento da Assembleia Municipal ou pode o dito pedido não ser aceite 

pelos restantes membros eleitos com assento na Assembleia Municipal? 

Sobre o assunto cumpre-nos informar, concluindo o seguinte: 

1. As situações de ausência por período superior a 30 dias podem 

fundamentar a suspensão do mandato do autarca por solicitação do próprio. 

Nesta hipótese, trata-se de um direito de que gozam os eleitos locais, cujo 

exercício depende de uma expressa autorização do respetivo órgão autárquico. 

O pedido, além de fundamentado, invocando os motivos que o baseiam, carece 

da indicação do período pretendido de suspensão do mandato.  

1.1. A lei enuncia, exemplificativamente, casos de fundamentação a 

invocar no requerimento, podendo ser apresentados outros 

fundamentos que se considerem adequados ao pedido.  

1.2. Uma das fundamentações, exemplificativas, constantes do n.º 3 do 

art. 77.º da Lei n.º 169/99, de 18/09, com a última alteração introduzida 

pela Lei n.º 5-A/2002, de 11/01 e do n.º 3 do art. 53.º do Regimento da 

Assembleia Municipal do Porto Santo (junto ao pedido de parecer) é, 

precisamente, «o afastamento temporário da área da autarquia por 

período superior a 30 dias», sendo, no caso, indiferente que se 

invoquem, ou não, «razões de ordem pessoal» para além daquele motivo; 

1.3. O órgão autárquico não está vinculado a autorizar a pretensão, 

no entanto, dificilmente se concebe o indeferimento nos casos em 

que o eleito fundamente o seu pedido numa das causas consagradas 

na própria lei, sendo a referida e destacada a bold no subnúmero 

anterior, por si só, suficiente para motivar o pedido de suspensão do 

mandato. 

1.4. A suspensão só se efetiva quando autorizada pelo plenário na 

reunião imediata à apresentação do respetivo pedido, operando-se a 

substituição para preenchimento da vaga a partir daí, nos termos do art. 

79.º da Lei n.º 169/99 e art. 58.º do Regimento da Assembleia Municipal, 
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desencadeando a convocação do substituto nos termos do n.º 4 do art. 

76.º da citada Lei n.º 169/99 e art. 56.º do Regimento mencionado.  

1.5. Até à aceitação do pedido de suspensão o autarca respetivo 

mantém o pleno exercício do seu mandato, estando apenas impedido 

de votar no assunto que lhe respeita. 

2. Nas situações de ausência por períodos até 30 dias – ou seja, períodos de 

ausência de curta duração, que não são, em regra, somados e não carecem de 

fundamentação nem da autorização por parte do próprio órgão – a substituição 

opera-se de imediato, tomando por base o art. 79.º da Lei n.º 169/99 e art. 58.º 

do Regimento da Assembleia Municipal de …; para tal, basta a simples 

comunicação, por escrito, dirigida ao presidente do respetivo órgão, indicando o 

início e o fim do período de ausência, como prevê o art. 78.º da citada Lei n.º 

169/99, bem como o art. 54.º do respetivo Regimento da Assembleia Municipal.  

 Nesta situação, a vaga temporária, existente com a ausência de curta 

duração, preenche-se, através do cidadão imediatamente a seguir na ordem da 

respetiva lista ou, tratando-se de coligação, pelo cidadão imediatamente a seguir 

do partido pelo qual havia sido proposto o membro que deu origem à vaga, 

permitindo, precisamente, que o órgão fique com a sua composição completa, 

dada a possibilidade de substituição do ausente por esta via.  

3. Na presente situação em que, segundo o transmitido, o autarca solicitou a sua 

substituição no passado dia 6 de novembro, referindo que não estará presente 

na sessão do dia 28 de novembro, não se configura a situação de suspensão de 

mandato, conforme a explicámos no n.º 1 deste parecer, mas sim, a substituição 

por ausência inferior a 30 dias, que supra se explicitou no n.º 2.  

 Assim, no caso, a substituição do autarca ocorre nos termos do art. 79.º 

da Lei n.º 169/99 e art. 58.º do Regimento da Assembleia Municipal, sem que a 

respetiva ausência careça de fundamentação ou de autorização como já se 

referiu.  

 

         À consideração superior.                       
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