
MUNicIPIO DE OURIQUE
CAMARA MUNICIPAL

PEDRO NUNO RAPOSO PRAZERES DO CARMO, PRESIDENTE DA CAMARA

MUNICIPAL DO CONCELHO DE OURIQUE: ------------------------------------------------------

------TORNA PUBLICO, que a Assembleia Municipal de Ourique, na sua Sessao

realizada em 25.06.2010, aprovou por unanimidade, sob proposta do Executivo

Camarario, 0 Regulamento do Conselho Municipal da Juventude de Ourique, que

a seg uir se tra nscreve: ------------------------------------------------------------------------------------

Regulamento do Conselho Municipal da Juventude de Ourigue

Uma politica Municipal virada para a juventude deve oferecer uma resposta

adequada as necessidades dos jovens com 0 objectivo de melhorar a sua qualidade

de vida e favorecer a sua plena participagao na comunidade.

as jovens representam um forte capital de esperanga, devendo 0 Municipio

desenvolver a sua acgao no sentido de aproveitar as suas capacidades criativas e

geradoras de processos de mudanga de mentalidades e de modernizagao da

sociedade.

Para que as politicas Municipais de juventude se revelem, ainda mais eficazes,

correspondendo aos anseios dos seus destinatarios ultimos e essencial que se

apurem, de forma participada, quais os problemas e aspiragoes dos pr6prios jovens.

E intengao do Municipio de Ourique reconhecer as potencialidades dos jovens

para definirem linhas estrategicas de actuagao e intervengao que se conjuguem de

modo a operacionalizarem uma politica que va de encontro aos seus reais interesses

e necessidades. Importa, tambem, fomentar uma politica que valorize as suas

compeUmcias e capacidades para uma aprendizagem permanente. Para isso, importa

estimular-Ihes tais competencias, de modo a promover a sua formagao integral.
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Com 0 presente regulamento pretende-se instituir 0 Conselho Municipal da

Juventude de Ourique, bem como consagrar as normas relativas a sua composic;ao e

competemcias, respeitando 0 enquadramento legal em vigor. Neste ambito, importa

referir que, a luz do novo quadro legal de constituic;ao dos Conselhos Municipais de

Juventude, as associac;oes com assento e direito a voto terao de estar

obrigatoriamente inscritas no Registo Nacional de Associac;oes Jovens.

o teor do presente regulamento foi aprovado sob a forma de projecto, pela

Camara Municipal em Reuniao Ordinaria de 27/01/2010, seguindo-se um perfodo de

apreciac;ao publica, nos termos do disposto no artigo 118.° do C.P.A, durante 0 qual

nao foram apresentadas quaisquer sugestoes ou reclamac;oes.

Assim sendo, no uso da competE'mcia prevista nos artigos 112.° e 241.° da

Constituic;ao da Republica Portuguesa, conjugada com 0 disposto na alfnea a) do n.o 2

do artigo 53.°, e alfnea a) do n.o 6, do artigo 64.° da Lei N.O 169/99, de 18 de

Setembro, com as alterac;oes introduzidas pela Lei 5 - N2002, de 11 de Janeiro, tendo

por base a Lei n.o 8/2009, de 18 de Fevereiro, e aprovado 0 presente regulamento.

Artigo 1.°

Lei Habilitante e Objecto

o presente regulamento tem como Lei habilitante a Lei n.o 8/2009, de 18 de Fevereiro

e cria 0 Conselho Municipal de Juventude de Ourique (adiante designado por CMJO),

estabelecendo a sua composic;ao, competencia e regras de funcionamento.

Artigo 2.°

Conselho Municipal de Juventude

Artigo 3.°

Fins

o CMJO prossegue, nos termos da lei, os seguintes fins:

a} Colaborar na definic;ao e execuc;ao das polfticas municipais de juventude

assegurando a sua articulac;ao e coordenac;ao com outras politicas sectoriais,
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nomeadamente nas areas do emprego e formay80 profissional, habitay80,

edUCay80 e ensino superior, cultura, desporto, saude e aCy80 social;

b) Assegurar a audiy80 e representay80 das entidades publicas e privadas que,

no ambito municipal, prosseguem atribuiyoes relativas a juventude;

c) Contribuir para 0 aprofundamento do conhecimento dos indicadores

econ6micos, socia is e culturais relativos a juventude;

d) Promover a discuSS80 das materias relativas as aspirayoes e necessidades da

pOpUlay80 jovem residente no Municfpio de Ourique;

e) Promover a divulgay80 de trabalhos de investigay80 relativos a juventude;

f) Promover iniciativas sobre a juventude a nivel local;

g) Colaborar com os 6rg80s do Municfpio no exercfcio das compet€mcias destes

relacionados com a juventude;

h) Incentivar e apoiar a actividade associativa juvenil, assegurando a sua

representay80 junto dos 6rg80s autarquicos, bem como junto de outras

entidades publicas e privadas, nacionais ou estrangeiras;

i) Promover a colaboray80 entre as associayoes juvenis no seu ambito de

actuay80;

Artigo 4.°

Composi~ao do Conselho Municipal de Juventude

a) 0 Presidente do Camara Municipal, que preside;

b) Um membro da Assembleia Municipal de cada partido ou grupo de cidad80S

eleitores representados na mesma;

c) 0 representante do Municfpio no Conselho Regional de Juventude;

d) Um representante de cada associay80 juvenil com sede no Municfpio, inscrito

no Registo Nacional de Associayoes Jovens (RNAJ);

e) Um representante de cada associay80 de estudantes do ~nsino basico e

secundario com sede no Municfpio de Ourique;

f) Um representante de cada federay80 de estudantes inscrita no RNAJ cujo 0

ambito geografico de actuay80 se circunscreva a area do Municfpio ou nas
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quais as associa<;oes de estudantes com sede no Municfpio representem mais

de 50% dos associados;

g) Um representante de cada associa<;ao do ensino superior com sede no

Municipio inscritos no RNAJ, se existirem e ou quando vierem a existir;

h) Um representante de cada organiza<;ao de juventude partidaria com

representa<;ao nos 6rgaos do Municfpio ou Assembleia da Republica.

i) Um representante de cada associa<;ao jovem e equiparadas a associa<;oes

juvenis, nos termos do n.o 3 do art.o 3° da Lei n.o 23/2006, de 23 de Junho, de

ambito nacional;

3. Em caso de em pate na delibera<;ao, 0 Presidente do C.M.J.O. tem voto de

qualidade.

Artigo 5.°

Observadores

1. Tem ainda assento no C.M.J.O., ao abrigo do art.o 5.° da Lei n.O8/2009, de 18 de

Fevereiro, nos termos do presente regulamento, sem direito a voto, como

observadores permanentes.

a) 0 Vereador da Camara municipal de Ourique com competencias delegadas

e subdelegadas na area da juventude;

b) Um representante de cada grupo ou agrupamento de escuteiros com sede

no Municfpio;

c) Um representante dos grupos de jovens das Par6quias do Municfpio;

d) Um representante de cada grupo de jovens de outras confissoes religiosas

como tal reconhecidas, nos termos da lei da Liberdade Religiosa, que

ten ham lugar ou lugares de culto no Municfpio;

e) Outras entidades ou 6rgaos publicos ou privados locais, nomeadamente,

institui<;oes particulares de solidariedade social sedeadas no Concelho e que

desenvolvam a titulo principal actividades relacionadas com a juventude,

bem como associa<;oes juvenis ou grupos informais de jovens;
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2. A atribuiyao do estatuto de observador permanente, nos termos da alinea e) deve

ser proposta e aprovada por maioria de 2/3 pelo C.M.J.G.

Artigo 6.°

Participa~oes Externas

1. Por deliberayao da C.M.J.G, podem ser convidadas a participar nas suas reunioes

sem direito a voto, pessoas de reconhecido merito, outros titulares de 6rgaos da

autarquia, representantes das entidades referidas no numero anterior que nao

disponham do estatuto de observador permanente ou representantes de outras

entidades publicas ou privadas cuja presenya seja considerada util para os

trabalhos.

2. A participayao restringe-se a reuniao para 0 qual 0 participante seja convidado,

devendo ser claro e inequivoco qual 0 ponto da ordem de trabalhos do C.M.J.G.

que integra 0 convite, bem como a sua fundamentayao.

Artigo 7.°

Competencias Consultivas

1. Compete ao C.M.J.O. emitir parecer obrigat6rio sobre as seguintes materias:

a) Linhas de orientayao geral da politica municipal para a juventude, constantes

no Plano Anual de Actividades;

b) Oryamento Municipal no que respeita as dotayoes afectas as politicas de

juventude e as politicas sectoriais com aquela conexas;

c) Projectos de regulamentos e posturas municipais que surgem sobre materias

que respeitem as politicas de juventude;

2. Compete ainda ao C.M.J.G. emitir parecer facultativo sobre iniciativas da Camara

Municipal com incidencia nas politicas de juventude, mediante solicitayao da

Camara Municipal, do Presidente da Camara, ou dos Vereadores, no ambito das

competencias pr6prias ou delegadas.
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3. A Assembleia municipal pode tambem solicitar a emissao de pareceres facultativos

sobre materias da sua compeUmcia com incidencia nas politicas de juventude.

Artigo 8.°

Emissao dos Pareceres Obrigatorios

1. Para efeitos de emissao dos pareceres obrigatorios previstos nas alineas a) e b)

do n.o 1 do artigo anterior, a Camara Municipal deve remeter os documentos ao

C.M.J.O., imediatamente apos a deliberac;ao e antes da sua aprovac;ao pelo orgao

deliberativo Municipal, solicitando os competentes pareceres.

2. Para efeitos de emissao de pareceres obrigatorio previsto na alinea c) do n.o 1 do

artigo anterior, a Camara Municipal deve remeter 0 documento e toda a

documentac;ao relevante ao C.M.J.O. imediatamente apos a deliberac;ao de

sujeic;ao do Regulamento para Consulta Publica e antes da ponderac;ao dos

resultados do inquerito publico, solicitando 0 competente parecer.

3. 0 parecer do C.M.J.O. deve ser remetido ao orgao competente para a deliberac;ao

final no prazo maximo de 15 dias contados a partir da solicitac;ao referida nos

numeros anteriores.

Artigo 9.°

Competencias de Acompanhamento

Compete ao C.M.J.O. acompanhar e emitir recomendac;5es aos orgaos do Municipio

sobre as seguintes materias:

a) Execuc;ao da politica municipal de juventude;

b) Evoluc;ao das politicas publicas com impacto na juventude do Municipio,

nomeadamente nas areas do emprego e formac;ao profissional, habitac;ao,

educac;ao e ensino superior, cultura, desporto, saude e acc;ao social;

c) Incidencia da evoluc;ao da situac;ao socio-economica do Municipio entre a

populac;ao jovem do mesmo:

d) Participac;ao civica da populac;ao jovem do Municipio, nomeadamente no que

respeita ao associativismo juvenil.
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Artigo 10.0

Competencias Eleitorais

a) Eleger 0 representante do Municipio no Conselho Regional de Juventude;

b) Eleger um representante no Conselho Municipal de Educa<;80:

Artigo 11.0

Divulga~ao e Informa~ao

Compete ao C.M.J.O., no ambito da sua actividade de divulga<;80 e informa<;80:

a) Promover 0 debate e a discuSS80 de materias relativas a politica municipal de

juventude, assegurando a liga<;80 entre os jovens residentes no Municipio e os

titulares dos 6rg80s da Autarquia;

b) Divulgar junto da popula<;80 jovem residente no Municipio as suas iniciativas e

delibera<;oes;

c) Promover a realiza<;80 e divulga<;80 de estudos sobre a situa<;80 dos jovens

residentes no Municipio.

Artigo 12.0

Organiza~ao Interna

No ambito da sua organiza<;80 interna, compete ao C.M.J.O.:

a) Aprovar 0 Plano e 0 Relat6rio de Actividades;

b) Aprovar 0 seu Regimento Interno;

c) Constituir comissoes eventuais para missoes temporarias.

Artigo 13.0

Competencias em Materias Educativas

Compete ainda ao C.M.J.O. acompanhar a evolu<;80 da polftica de educa<;80 atraves

do seu representante no Conselho Municipal de Educa<;80.
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Artigo 14.0

Comissoes Intermunicipais de Juventude

Para 0 exercicio das suas competencias no que respeita a politicas de juventude

comuns a diversos Municipios, 0 C.M.J.O. pode estabelecer formas permanentes de

cooperag80 atraves da constituig80 de comiss6es intermunicipais de juventude ou

integrag80 em comiss6es da mesma indole ja existentes.

Artigo 15.0

Direitos dos Membros do Conselho Municipal de Juventude de Ourique

a) Intervir nas reuni6es do plenario;

b) Participar nas votag6es de todas as materias submetidas a apreciag80 do

Conselho;

c) Eleger 0 representante do Municipio no Conselho Municipal de Educag80;

d) Eleger 0 representante do Municipio no Conselho Regional de Juventude;

e) Propor a adopg80 de recomendag6es pelo C.M.J.O.;

f) Solicitar e obter acesso a informag80 e documentag80 necessaria ao exercicio

do seu mandato, junto dos 6rg80s e servigos das autarquias locais, bem como

das respectivas entidades empresariais municipais se as houver e ou quando

existirem.

2. Os restantes membros do Conselho Municipal apenas gozam dos direitos

identificados nas alineas a), e) e f) do numero anterior

Artigo 16.0

Deveres dos Membros do Conselho Municipal de Juventude

a) Participar assiduamente nas reuni6es do Conselho ou fazer-se substituir,

quando legalmente possivel;
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b) Contribuir para a dignificac;ao dos trabalhos do C.M.J.O. ;

c) Assegurar a articulac;ao entre as entidades que representam e 0 C.M.J.O.,

atraves da transmissao de informac;ao sobre 0 trabalho deste.

Artigo 17.0

Funcionamento

1. 0 C.M.J.O. pode reunir em plenario e em secc;6es especializadas permanentes.

2. 0 C.M.J.O. consagra no seu Regimento Interne a constituic;ao de uma comissao

permanente que assegure 0 seu funcionamento entre reuni6es do plenario.

3. 0 C.M.J.O. pode ainda deliberar a constituic;ao de comiss6es eventuais de

durac;ao temporaria.

Artigo 18.0

Plenario

1. 0 plenario do C.M.J.O. reune ordinariamente quatro vezes por ano, sendo uma

das reuni6es destinada a apreciac;ao e emissao de parecer em relac;ao ao Plano

Anual de Actividades e ao Orc;amento do Municipio e a outra destinada a
apreciac;ao do Relat6rio de Actividades do Municipio.

2. 0 Plenario do C.M.J.O. reune ainda ordinariamente por iniciativa do seu presidente

ou mediante requerimento de pelo menos um terc;o das seus membros com direito

de voto caso em que a convocat6ria tera de ser efectuada no prazo maximo de

cinco dias seguidos contados da recepc;ao do pedido e ser convocada para um dos

15 dias seguidos posteriores a apresentac;ao dos mesmos pedidos.

3. No inicio de cada mandato 0 plenario elege dois Secretarios de entre os seus

membros que, juntamente com 0 Presidente, constituem a Mesa do Plenario.

Artigo 19.0

Comissao Permanente

1. Constituic;ao de uma Comissao Permanente nos termos do n.o 2 do art.o 170

depende da respectiva consagrac;ao regimental e da sua aprovac;ao por 2/3 dos

membros do C.M.J.O.
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a) Coordenar as iniciativas do Conselho e organizar as suas actividades externas;

b) Assegurar 0 funcionamento e a representa<;ao do conselho entre as reunioes

do plenario;

c) Exercer as competencias previstas no art.o 11.0 que Ihe sejam eventualmente

delegadas pelo plenario, desde que previsto no respectivo regimento.

3. 0 numero de membros da Comissao permanente e fixado no Regimento do

C.M.J.G. e devera ter em conta a representa<;ao adequada das diferentes

categorias de membros identificados no art.o 4.0

4. As regras de funcionamento da Comissao Permanente sac definidas no

Regimento do C.M.J.G.

Artigo 20.0

Delibera~oes

1. As delibera<;oes sac tomadas por maioria.

2. As declara<;oes de voto sac necessariamente escritas e anexadas a respectiva

acta.

Artigo 21.0

Publieidade e Aetas das Sessoes

1. De cada reuniao do C.M.J.O. e elaborada a acta, na qual se registara 0 que de

essencial se tiver passado, nomeadamente a data, hora e local da reuniao as

presen<;as e faltas verificadas, aos assuntos propostos, os pareceres emitidos 0

resultado das vota<;oes e as eventuais declara<;oes de voto produzidas.

2. As actas do C.M.J.G. sac objecto de disponibiliza<;ao regular na pagina da Camara

em www.cm-ourique.pt..
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Artigo 22.0

Avalia~ao do Regulamento

1. A Camara Municipal apresenta, de quatro em quatro anos a Assembleia Municipal

urn relatorio sobre a aplicac;ao do presente regulamento.

2. Sem prejuizo do que decorrer das opc;6es tomadas pelo legislador, 0 presente

Regulamento e obrigatoriamente revisto no prazo maximo de 10 anos

Artigo 23.0

Lacunas

as casos omissos ao presente regulamento sac resolvidos mediante despacho do

Presidente da Camara Municipal.

Artigo 24.0

Entrada em vigor

o presente regulamento entra em vigor 15 dias uteis apos a sua publicac;ao em Edital.

o Presidente da Camara
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