
 

Proposta de Recomendação

Considerando que: 

1. O Regime Jurídico das Autarquias Locais estabelece 

competências legais e as competências de funcionamento adstritas às Assembleias 

Municipais; 

 

2. Mais estabelece o Regime acima mencionado no n.º 2 do art

normas constantes daquela Lei;

 

3. Na prossecução das atribuições e competências deve ser respeitado o interesse 

público e da subsidiariedade, entre outros;

 

4. O art.º 31 da Lei n.º 75 de 2013, de 12 de setembro 

municipal deve dispor de instalações e equipamento necessários ao seu 

funcionamento e representação, a afetar pela câmara municipal;

 

5. As atuais instalações da Assembleia Municipal de Faro não reú

requeridas para o funcionamento condigno deste órgão

competências atribuídas por lei

elenco de competências que importa considerar, quer pelo aumento do número dos 

Grupos Municipais, o que as torna exíguas, 

ocorrendo, presentemente

utilização dos espaços, já de si, manifestamente insuficientes

 

6. A Câmara Municipal e a Assembleia

 

7. Foi assinado um Protocolo de Cedência de Espaços de Edifício, em 31 de março de 

2014, entre o Estado Português/Ministério da Administração Interna, representado 

pela Diretora-Geral, Isabel de Carvalho e pelo Secretário

Município de Faro, representado pelo Presidente da Câmara Municipal, Rogério 

 
 

 

Assembleia Municipal  

Proposta de Recomendação nº 1/AM/2021 

O Regime Jurídico das Autarquias Locais estabelece no art.º 3º e no art.º 24º as 

competências legais e as competências de funcionamento adstritas às Assembleias 

Mais estabelece o Regime acima mencionado no n.º 2 do art.º 1º a imperatividade das 

normas constantes daquela Lei; 

Na prossecução das atribuições e competências deve ser respeitado o interesse 

público e da subsidiariedade, entre outros; 

n.º 75 de 2013, de 12 de setembro consigna que a assembleia 

municipal deve dispor de instalações e equipamento necessários ao seu 

funcionamento e representação, a afetar pela câmara municipal; 

As atuais instalações da Assembleia Municipal de Faro não reúnem as condições 

requeridas para o funcionamento condigno deste órgão, para o

competências atribuídas por lei quer por via da mudança legislativa que operou um 

elenco de competências que importa considerar, quer pelo aumento do número dos 

o que as torna exíguas, quer ainda pela degradação que 

presentemente, o que retira a salubridade exigida e

utilização dos espaços, já de si, manifestamente insuficientes; 

A Câmara Municipal e a Assembleia Municipal compõem o Município de Faro;

Foi assinado um Protocolo de Cedência de Espaços de Edifício, em 31 de março de 

2014, entre o Estado Português/Ministério da Administração Interna, representado 

Geral, Isabel de Carvalho e pelo Secretário-Geral, Carlos Palma, e o 

Faro, representado pelo Presidente da Câmara Municipal, Rogério 

 

e no art.º 24º as 

competências legais e as competências de funcionamento adstritas às Assembleias 

º 1º a imperatividade das 

Na prossecução das atribuições e competências deve ser respeitado o interesse 

consigna que a assembleia 

municipal deve dispor de instalações e equipamento necessários ao seu 

nem as condições 

, para o exercício das 

quer por via da mudança legislativa que operou um 

elenco de competências que importa considerar, quer pelo aumento do número dos 

degradação que nelas vem 

e que diminui a 

Municipal compõem o Município de Faro; 

Foi assinado um Protocolo de Cedência de Espaços de Edifício, em 31 de março de 

2014, entre o Estado Português/Ministério da Administração Interna, representado 

Geral, Carlos Palma, e o 

Faro, representado pelo Presidente da Câmara Municipal, Rogério 



 

Bacalhau Coelho que disponibiliza partes/espaços do edifício do antigo Governo Civil, 

sito na Praça D. Francisco Gomes, n.º 2, em Faro;

 

8. O referido protocolo, com a cedê

desempenho da missão 

 

9. E, ainda, porque tais espaços/partes se adequam ao serviço e missão do Município do 

que aquelas que dispõe para o efeito;

 

10. A Mesa da Assembleia Municipal 

protocolo de cedência das instalações do ex

ocorreu em 04/09/2014, em reunião do executivo

 

11. Este acto não foi comunicado oficialmente

Municipal; 

 

12. Não é do conhecimento deste órgão quer o incumprimento, quer a resolução do 

Protocolo, quer ainda a denúncia por uma das partes

em vigor; 

 

13. A Câmara Municipal nunca usufruiu, nem usufrui dos espaços/partes cedidos 

referido Protocolo; 

 

14. O espírito da Constituinte de 1975

da democracia participativa dos cidadãos, garantindo a assembleia municipal, a nível 

local, a verdadeira “casa da democracia”

 

Assim, importa promover 

representativos e deliberativos dos Municípios que salvaguardam e promovem os interesses 

das populações locais, em função das competências fiscalizadoras sobre os executivos 

municipais atribuídas em lei. 

Acresce a estas razões, o surto pandémico que vivemos, pelo que urge dota

Municipal de Faro de instalações adequadas ao exercício das suas funções, em nome da 

democracia de que este órgão é casa

 
 

Bacalhau Coelho que disponibiliza partes/espaços do edifício do antigo Governo Civil, 

sito na Praça D. Francisco Gomes, n.º 2, em Faro; 

O referido protocolo, com a cedência nele consignada, visa contribuir para o 

missão que o Município leva a cabo em prol dos seus munícipes

E, ainda, porque tais espaços/partes se adequam ao serviço e missão do Município do 

que aquelas que dispõe para o efeito; 

A Mesa da Assembleia Municipal teve, recentemente, conhecimento oficioso do 

protocolo de cedência das instalações do ex-Governo Civil de Faro, cuja ratificação, 

ocorreu em 04/09/2014, em reunião do executivo; 

Este acto não foi comunicado oficialmente, nem oficiosamente,

do conhecimento deste órgão quer o incumprimento, quer a resolução do 

Protocolo, quer ainda a denúncia por uma das partes, pelo que o Protocolo se mantém 

A Câmara Municipal nunca usufruiu, nem usufrui dos espaços/partes cedidos 

espírito da Constituinte de 1975-1976, que instituiu o poder local como uma das vias 

da democracia participativa dos cidadãos, garantindo a assembleia municipal, a nível 

casa da democracia”; 

 e dignificar as assembleias municipais, enquanto órgãos 

representativos e deliberativos dos Municípios que salvaguardam e promovem os interesses 

das populações locais, em função das competências fiscalizadoras sobre os executivos 

 

Acresce a estas razões, o surto pandémico que vivemos, pelo que urge dota

e instalações adequadas ao exercício das suas funções, em nome da 

democracia de que este órgão é casa-mãe. 

Bacalhau Coelho que disponibiliza partes/espaços do edifício do antigo Governo Civil, 

visa contribuir para o 

leva a cabo em prol dos seus munícipes; 

E, ainda, porque tais espaços/partes se adequam ao serviço e missão do Município do 

teve, recentemente, conhecimento oficioso do 

Governo Civil de Faro, cuja ratificação, 

, nem oficiosamente, à Assembleia 

do conhecimento deste órgão quer o incumprimento, quer a resolução do 

, pelo que o Protocolo se mantém 

A Câmara Municipal nunca usufruiu, nem usufrui dos espaços/partes cedidos no 

que instituiu o poder local como uma das vias 

da democracia participativa dos cidadãos, garantindo a assembleia municipal, a nível 

as assembleias municipais, enquanto órgãos 

representativos e deliberativos dos Municípios que salvaguardam e promovem os interesses 

das populações locais, em função das competências fiscalizadoras sobre os executivos 

Acresce a estas razões, o surto pandémico que vivemos, pelo que urge dotar a Assembleia 

e instalações adequadas ao exercício das suas funções, em nome da 



 

A Conferência de Representantes, realizada no passado dia 

a Assembleia Municipal de Faro deveria 

Cedência. 

Assim, propõe-se, ao abrigo do previsto na alínea k) do n.º 2 do 

das Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e da alínea b) do 

art.º 12.º do Regimento, que o plenário da Assembleia Municipal delibere aprovar:

- Que a Assembleia Municipal 

do edifício do ex-Governo Civil, sito na Praça D. Francisco Gomes, nº 2, 

em Faro, descritos em

previstos no Protocolo de Cedência.

 

Os Grupos Municipais da Assembleia 

PAN 

PPM 

PS 

BE 

CDU 

PSD 

CDS 

MPT 

 

 
 

Conferência de Representantes, realizada no passado dia 4 de fevereiro, consensualizou que 

Assembleia Municipal de Faro deveria usufruir dos espaços contemplados

se, ao abrigo do previsto na alínea k) do n.º 2 do art.º 25.º do Regime Jurídico 

das Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e da alínea b) do 

art.º 12.º do Regimento, que o plenário da Assembleia Municipal delibere aprovar:

Que a Assembleia Municipal de Faro utilize e frua dos espaços /partes 

Governo Civil, sito na Praça D. Francisco Gomes, nº 2, 

em planta anexa e nos exactos termos e condições

o Protocolo de Cedência. 

da Assembleia  

, consensualizou que 

dos espaços contemplados no Protocolo de 

art.º 25.º do Regime Jurídico 

das Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e da alínea b) do 

art.º 12.º do Regimento, que o plenário da Assembleia Municipal delibere aprovar: 

dos espaços /partes 

Governo Civil, sito na Praça D. Francisco Gomes, nº 2, 

e nos exactos termos e condições 


