
 

 

Proposta de Criação de Comissão de Acompanhamento 
 

 

1. Nos termos da alínea c) do nº 1 do artigo 26º do Regime Jurídico das Autarquias 

Locais, aprovado em anexo I à lei 75/2013, de 12 de Setembro, na sua redação atual, 

compete à Assembleia Municipal deliberar sobre a constituição de comissões; 

 

2. O Regimento em vigor, no nº 2 do artigo 71º, prevê a possibilidade de serem 

constituídas Comissões, e de estas serem propostas, por iniciativa de qualquer 

Membro Municipal ou por Grupo Municipal; 

 

3. A composição da Comissão deverá permitir o cumprimento das regras previstas no 

artigo 73º do Regimento, relativamente a todas as forças políticas com assento na 

Assembleia Municipal; 

 

4. O facto de algum Grupo Municipal não querer ou não poder indicar representantes 

não é impeditivo do funcionamento das Comissões, nos termos regimentais, de acordo 

com o estatuído no nº 2 do artigo 74º; 

 

5. Qualquer Membro Municipal poderá participar nas Comissões de que não faça 

parte, sem direito de intervenção e de voto, conforme estipulado no nº 1 do artigo 78º 

do Regimento. 

 

Assim, ao abrigo da alínea c) do nº 1 do artigo 26º do Regime Jurídico das Autarquias 

Locais, aprovado em anexo I à da lei 75/2013, de 12 de Setembro e nos termos 

regimentais correspondentes (artigos 71º e 73º do Regimento), propõe o Grupo 

Municipal do PS que a Assembleia Municipal delibere aprovar: 

 

a) A constituição de uma Comissão de acompanhamento à auditoria a realizar à 

AMBIFARO, EM, desde a data do início da sua exploração em fusão, por 

incorporação, com o Mercado Municipal e até 31 de dezembro de 2017, 



 
aprovada em reunião de sessão de Assembleia Municipal, realizada em 29 de 

junho de 2018; 

b) Cada Grupo Municipal deve indicar um representante efetivo e respetivo 

suplente; 

c) Os nomes dos representantes, efetivo e suplente, deverão ser enviados à Mesa 

da Assembleia até dia 13 de julho de 2018, pelo Grupo Municipal respetivo; 

d) A distribuição dos cargos de Presidente e Secretário da Comissão será feita em 

função da representação proporcional dos Grupos Municipais; 

e) A posse da Comissão deverá realizar-se até ao dia 20 de julho de 2018. 

 

Faro, 6 de julho de 2018 

 

O Grupo Municipal do Partido Socialista 

 


