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Grupo Municipal do Partido Socialista 
Assembleia Municipal de Arcos de Valdevez de 20 de setembro de 2019 

 

Proposta de Adesão da Assembleia Municipal de Arcos de Valdevez à ANAM – 

Associação Nacional das Assembleias Municipais 

Considerando que: 

I) Resulta do n.º 1 do artigo 235.º da CRP que a organização democrática do Estado português 

compreende também a existência de Municípios; 

II) Tais Municípios, de acordo com o artigo 235 º também da CRP, podem constituir associações para 

administração de interesses comuns; 

III) Mais especificamente, podem os Municípios constituir, alternativamente, associações de fins 

específicos, nos termos dos artigos 108º a 110 º do regime jurídico do associativismo autárquico, 

aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro, as quais constituem pessoas coletivas de direito 

público, ou puras associações de direito privado, nos termos expressos na Lei nº 54/98, de 18 de 

Agosto, que consagra o regime jurídico das associações representativas de municípios e das freguesias; 

IV) Concretamente, em relação às associações de direito privado de municípios disciplinadas pela referida 

Lei n.º 54/98, de 18 de agosto, decorre do estatuto no seu artigo 1º que é possível aos municípios 

associarem-se para efeitos da sua representação institucional junto dos órgãos de soberania e da 

administração central; 

V) Determina ainda o artigo 2º da mesma Lei n.º 54/98, de 18 de agosto, que tais associações podem 

constitui-se como pessoas coletivas de direito privado, nos termos da lei civil; 

VI) A ANAM, enquanto associação de direito privado que é, rege-se, entre o mais portanto, pelo estipulado 

no artigo 157º e seguintes do Código Civil; 

VII) De acordo com o n.º 1 do artigo 2º dos seus estatutos, constitui objeto da ANAM a valorização do 

papel das Assembleias Municipais na organização democrática dos municípios; 

VIII) A valorização que se pretende, com efeito, é algo mais profundo e complexo, que passa por revisitar o 

esprito democratizante da Constituinte de 1975-1976, e dai alicerçar uma maior salvaguarda do papel 

da assembleia municipal enquanto verdadeira “Casa da democracia” no âmbito local; 

IX) “Casa da democracia” essa que tutela um poder partilhado, interdependente e sucessivamente 

fiscalizado, reflexo de comunidades maduras e civicamente engajadas; 

X) A adesão a uma associação de direito privado de municípios que tem em vista representação 

institucional dos seus associados – e aqui especificamente a adesão à ANAM - encontra-se dependente 

do acordo prévio do Município; 

XI) A deliberação da adesão a uma associação deste cariz constitui “(…) uma competência tipicamente 

reservada à assembleia municipal (…) cfr. Gomes Canotilho e Vital Moreira, Constituição da República 

Portuguesa Anotada, Vol.II, Coimbra Editora, 2010, p 768. 

XII) Uma vez que o que se pretende é representar institucionalmente o Município, a deliberação de adesão 

deste deve, na senda da boa jurisprudência das cautelas, ser uma deliberação de valor reforçado, o 

qual será obtido mediante a pronúncia dos dois órgãos que compõem a pessoa 

coletiva município – órgão executivo e o órgão deliberativo; 
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XIII) Para tanto, dever-se-á observar uma tramitação inspirada naquela necessária para se proceder à 

adesão a uma associação de municípios de fins específicos, por ser esta aquela especificamente exige 

a pronúncia favorável dois órgãos; 

XIV) Deve, em consequência do que anteriormente está afirmado, a Assembleia Municipal recomendar à 

Câmara Municipal que esta delibere a participação do Município neste projeto que é a ANAM para que 

então, o executivo municipal proponha à assembleia municipal que esta delibere definitivamente a 

adesão à ANAM; 

XV) De igual forma, aquando da deliberação a ser formulada pelo executivo municipal, este 

oportunamente, de acordo com o estipulado nos artigos 25º/1/a) e  33º nº 1, al oo) da Lei 75/2013, de 

12 de Setembro e ainda com o disposto nos estatutos em vigor desta associação de direito privado de 

municípios, deve designar como representante do município na ANAM o presidente da Assembleia 

Municipal.  

 

Assim, propõe-se, ao abrigo do previsto na alínea k) do nº 2 do artigo 25º, conjugado com o artigo 33º, nº 1, 

alínea oo) ambos do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei 75/2013, de 12 de Setembro, 

que a Assembleia Municipal de Arcos de Valdevez delibere recomendar à Câmara Municipal a aprovação do 

seguinte: 

 

1. A aceitação dos Estatutos da ANAM – Associação Nacional das Assembleias Municipais, em anexo, 

que fazem parte integrante desta proposta; 

2. A adesão da Assembleia Municipal de Arcos de Valdevez à ANAM – Associação Nacional de 

Assembleias Municipais, sendo representada pelo respetivo Presidente; 

3. O pagamento da quota anual para o ano de 2020, que se estima no valor de 1.250€ (mil, duzentos e 

cinquenta euros). 

 

 

Arcos de Valdevez, 5 de Setembro de 2019 

O Grupo Municipal do PS 

 

 
 

 

 
























































