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de 2017, contando o tempo de duração do período experimental para 
efeitos da atual carreira/categoria.

13 de março de 2017. — O Presidente da Câmara, Vasco António 
Mendonça Sequeira Estrela (Dr.).

310349495 

 MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE

Aviso n.º 3659/2017
Paulo Jorge Campos Vicente, Presidente da Câmara Municipal da 

Marinha Grande, torna público que esta Câmara Municipal, em reunião 
de 9 de fevereiro de 2017, deliberou aprovar e submeter a consulta 
pública, pelo período de 30 dias úteis, o projeto de Regulamento do 
Conselho Municipal de Juventude da Marinha Grande.

No referido período, qualquer interessado pode apresentar, por escrito, 
sugestões, observações ou reclamações, dirigidas ao Presidente da Câ-
mara Municipal da Marinha Grande, através dos seguintes meios: presen-
cialmente, no Balcão de Relações Públicas, sito no edifício dos Paços do 
Concelho, nos dias úteis das 9h00 às 13h00 e das 14h00 às 17h30; através 
de correio eletrónico para o seguinte endereço: geral@cm -mgrande.pt e 
por via postal para o seguinte endereço: Câmara Municipal da Marinha 
Grande, Praça Guilherme Stephens, 2430 -522 Marinha Grande.

Torna -se público que o prazo de trinta dias se inicia no dia útil seguinte 
ao da publicação deste aviso no Diário da República.

Regulamento do Conselho Municipal de Juventude
da Marinha Grande

Nota Justificativa
A definição e implementação de uma política municipal de juven-

tude depende, em grande medida, do envolvimento direto dos seus 
destinatários. Esta participação pode ocorrer de diversas formas, uma 
delas assenta na intervenção institucionalizada através do Conselho 
Municipal de Juventude.

A participação dos jovens nos processos de decisão pública constitui 
uma das vias para a permanente renovação da democracia enquanto 
traço fundamental do Estado de Direito em que vivemos.

A instituição e funcionamento do Conselho Municipal de Juventude 
estão regulados na Lei n.º 8/2009, de 18 de fevereiro, na redação da Lei 
n.º 6/2012, de 10 de fevereiro, que consente uma margem de conforma-
ção a concretizar através de regulamento.

A reformulação do Regulamento do Conselho Municipal de Juventude 
da Marinha Grande visou garantir a simplificação do seu funcionamento 
e a correção de deficiências de que padecia.

O fortalecimento do papel do Conselho Municipal de Juventude e a 
intensificação da sua intervenção constituem uma garantia e um reforço 
da qualidade da democracia, através da participação ativa dos jovens 
na formulação, implementação e avaliação dos programas públicos que 
lhes são dirigidos.

Artigo 1.º
Objeto e natureza do Conselho Municipal de Juventude

1 — O presente Regulamento institui o Conselho Municipal de Ju-
ventude da Marinha Grande, doravante designado por CMJ e regula a 
sua composição, competências e regras de funcionamento.

2 — O CMJ é o órgão consultivo do Município da Marinha Grande 
sobre matérias relacionadas com a política de juventude.

Artigo 2.º
Lei habilitante

O presente Regulamento tem como lei habilitante o artigo 241.º, da 
Constituição da República Portuguesa, os artigos 25.º, n.º 1, alínea g) 
e 33.º, n.º 1, alínea k), do Regime Jurídico das Autarquias Locais, apro-
vado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro e a Lei n.º 8/2009, de 18 
de fevereiro, na redação da Lei n.º 6/2012, de 10 de fevereiro.

Artigo 3.º
Competências do Conselho Municipal de Juventude

Compete ao CMJ:
a) Colaborar na definição e execução das políticas municipais de 

juventude, assegurando a sua articulação e coordenação com outras 
políticas setoriais áreas, nomeadamente nas áreas do emprego e formação 
profissional, habitação, educação e ensino superior, cultura, desporto, 
ambiente, saúde e ação social;

b) Assegurar a audição e representação das entidades públicas e 
privadas que, no âmbito municipal, prosseguem atribuições relativas 
à juventude;

c) Contribuir para o aprofundamento do conhecimento dos indicadores 
económicos, sociais e culturais relativos à juventude;

d) Promover a discussão das matérias relativas às aspirações e neces-
sidades da população jovem residente no município;

e) Promover a divulgação de trabalhos de investigação relativos à 
juventude;

f) Promover iniciativas sobre a juventude a nível local;
g) Colaborar com os órgãos do município no exercício das compe-

tências destes relacionadas com a juventude;
h) Incentivar e apoiar a atividade associativa juvenil, assegurando 

a sua representação junto dos órgãos autárquicos, bem como junto de 
outras entidades públicas e privadas, nacionais ou estrangeiras;

i) Promover a colaboração entre as associações juvenis no seu âmbito 
de atuação;

j) Emitir parecer sobre as linhas de orientação geral da política muni-
cipal para a juventude, constantes do plano anual de atividades;

k) Emitir parecer sobre o orçamento municipal, no que respeita às 
dotações afetas às políticas de juventude e às políticas setoriais com 
aquelas conexas;

l) Emitir parecer sobre projetos de regulamentos municipais que 
versem sobre matérias que digam respeito a políticas municipais de 
juventude;

m) Emitir parecer sobre matérias com incidência nas políticas de 
juventude, mediante solicitação dos órgãos autárquicos;

n) Eleger um representante no conselho municipal de educação;
o) Acompanhar e emitir recomendações sobre as seguintes matérias:

i) Execução da política municipal de juventude;
ii) Execução da política orçamental do município e respetivo setor 

empresarial relativa às políticas de juventude;
iii) Incidência da evolução da situação socioeconómica do município 

entre a população jovem do mesmo;
iv) Participação cívica da população jovem do município, nomeada-

mente no que respeita ao associativismo juvenil;

p) Promover o debate e a discussão de matérias relativas à política 
municipal de juventude, assegurando a ligação entre os jovens residentes 
no município e os titulares dos órgãos da autarquia;

q) Divulgar junto da população jovem residente no município as suas 
iniciativas e deliberações;

r) Promover a realização e divulgação de estudos sobre a situação 
dos jovens residentes no município;

s) Aprovar o plano e relatório de atividades;
t) Aprovar o seu regimento interno;
u) Constituir comissões eventuais para missões temporárias.

Artigo 4.º

Composição do CMJ

1 — O CMJ tem a seguinte composição:

a) O presidente da CMMG, que preside;
b) Um membro da assembleia municipal de cada partido ou grupo de 

cidadãos eleitores representados na assembleia municipal;
c) Um representante de cada associação juvenil com sede no município 

inscrita no Registo Nacional de Associações Jovens (RNAJ);
d) Um representante de cada associação de estudantes do ensino 

básico e secundário com sede no município;
e) Um representante de cada associação de estudantes do ensino 

superior com sede no município;
f) Um representante de cada federação de estudantes inscrita no RNAJ 

cujo âmbito geográfico de atuação se circunscreva à área do concelho 
ou nas quais as associações de estudantes com sede no município re-
presentem mais de 50 % dos associados;

g) Um representante de cada organização de juventude partidária 
com representação nos órgãos do município ou na Assembleia da Re-
pública;

h) Um representante de cada associação jovem e equiparadas a as-
sociações juvenis, nos termos do n.º 3 do artigo 3.º, da Lei n.º 23/2006, 
de 23 de junho, de âmbito nacional.

2 — O presidente da câmara municipal pode ser substituído pelo 
vereador responsável pela área da juventude.

3 — Os membros do CMJ, com direito a voto, devem ter idade inferior 
a 30 anos, na data da respetiva eleição.
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Artigo 5.º
Direitos e deveres dos membros do CMJ

Os membros do CMJ são titulares dos direitos e dos deveres enuncia-
dos na Lei n.º 8/2009, de 18 de fevereiro, na sua redação atual.

Artigo 6.º
Observadores permanentes

Gozam do estatuto de observador permanente, sem direito a voto, as 
seguintes entidades:

a) Juntas de freguesia do concelho;
b) Instituições particulares de solidariedade social sediadas no con-

celho e que desenvolvam a título principal atividades relacionadas com 
a juventude.

Artigo 7.º
Participantes Externos

Podem ser convidados a participar, sem direito de voto, nas reuniões 
do CMJ, por deliberação deste, pessoas de reconhecido mérito, outros 
titulares de órgãos da autarquia ou representantes de entidades públicas 
ou privadas cuja presença seja considerada útil para os trabalhos.

Artigo 8.º
Duração do mandato

O mandato dos membros do CMJ coincide com o mandato dos titu-
lares dos órgãos autárquicos, sem prejuízo da respetiva substituição por 
deliberação da entidade representada.

Artigo 9.º
Funcionamento

1 — O CMJ reúne em plenário e, sempre que tal se justificar nos 
termos a definir no regimento, em secções especializadas perma-
nentes.

2 — O CMJ pode consagrar no seu regimento interno a constituição 
de uma comissão permanente que assegure o funcionamento entre reu-
niões do plenário.

3 — O CMJ pode ainda deliberar a constituição de comissões even-
tuais de duração temporária.

Artigo 10.º
Plenário

1 — O plenário do CMJ reúne ordinariamente quatro vezes por ano, 
uma por cada trimestre, sendo uma das reuniões destinada à apreciação 
e emissão de parecer sobre o plano anual de atividades e o orçamento 
do Município e outra destinada à apreciação do relatório de atividades 
e contas do Município.

2 — O plenário reúne extraordinariamente por iniciativa do seu pre-
sidente ou mediante requerimento de pelo menos um terço dos seus 
membros com direito de voto.

3 — No início de cada mandato o plenário elege dois secretários de 
entre os seus membros que, juntamente com o presidente, constituem a 
mesa do plenário do CMJ e asseguram, quando necessário, a condução 
dos trabalhos.

4 — As reuniões do plenário devem ser convocadas em horário com-
patível com as atividades académicas e profissionais dos seus membros.

Artigo 11.º
Comissão permanente

1 — Se for constituída, compete à comissão permanente do CMJ:
a) Coordenar as iniciativas do conselho e organizar as suas atividades 

externas;
b) Assegurar o funcionamento e a representação do conselho entre 

as reuniões do plenário;
c) Exercer as competências que lhe sejam delegadas, nos termos da 

lei, desde que previsto no respetivo regimento.

2 — O número de membros da comissão permanente é fixado no 
regimento do CMJ.

3 — O presidente da comissão permanente e os demais membros são 
eleitos pelo plenário do CMJ.

4 — Os membros do CMJ indicados na qualidade de autarcas não 
podem pertencer à comissão permanente.

5 — O mandato dos membros da comissão permanente coincide com 
o mandato dos titulares dos órgãos autárquicos.

6 — As regras de funcionamento da comissão permanente são defi-
nidas no regimento do CMJ.

Artigo 12.º

Comissões eventuais

Para a preparação dos pareceres a submeter à apreciação do plenário 
do CMJ e para a apreciação de questões pontuais, pode o CMJ deliberar 
a constituição de comissões eventuais de duração limitada.

Artigo 13.º

Convocação do CMJ

1 — As reuniões do CMJ são convocadas pela Mesa com uma ante-
cedência mínima de oito dias, no caso de reuniões ordinárias e com uma 
antecedência mínima de cinco dias, no caso das reuniões extraordinárias, 
por correio eletrónico.

2 — Na convocatória deve constar a data, hora, local da reunião e a 
ordem de trabalhos, bem como toda a documentação necessária.

Artigo 14.º

Apoio à atividade do CMJ

1 — O apoio logístico e administrativo ao CMJ é da responsabili-
dade da Câmara Municipal, respeitando a autonomia administrativa e 
financeira do Município.

2 — O apoio logístico e administrativo a que se refere o n.º anterior 
não deve prejudicar o normal desenvolvimento do plano anual de ati-
vidades municipal.

3 — O CMJ pode solicitar, com a devida antecedência, a cedência 
de espaços municipais para a organização de atividades e audição de 
entidades.

Artigo 15.º

Omissões e dúvidas de interpretação

1 — Nos casos omissos são aplicáveis:

a) O Regime Jurídico dos Conselhos Municipais de Juventude, apro-
vado pela Lei n.º 8/2009, de 18 de fevereiro, alterada e republicada pela 
Lei n.º 6/2012, de 10 de fevereiro; e

b) O Código do Procedimento Administrativo.

2 — As dúvidas de interpretação suscitadas pelo presente Regula-
mento são resolvidas pela Assembleia Municipal da Marinha Grande.

Artigo 16.º

Vigência

O presente Regulamento entra em vigor no primeiro dia útil seguinte 
ao da sua publicitação nos lugares do costume e no sítio da Internet do 
Município da Marinha Grande.

24 de fevereiro de 2017. — O Presidente da Câmara Municipal, Paulo 
Jorge Campos Vicente.

310353893 

 MUNICÍPIO DE MESÃO FRIO

Aviso n.º 3660/2017

Regulamento de Edificações Preexistentes e Legalizações

Dr. Alberto Monteiro Pereira, Presidente da Câmara Municipal de 
Mesão Frio:

Torna público que sob proposta da Câmara Municipal, a Assembleia 
Municipal de Mesão Frio, deliberou por unanimidade na sua sessão 
ordinária do dia 28 de fevereiro de 2017, aprovar o Regulamento de 
Edificações Preexistentes e Legalizações. Nestes termos e para os efeitos 
do disposto no artigo 139.º do Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, 
manda publicar na 2.ª série do Diário da República o presente aviso e 
em anexo o Regulamento.

Para constar publicita-se este aviso e outros de igual teor, que vão ser 
afixados nos lugares públicos de estilo.

15 de março de 2017. — O Presidente da Câmara Municipal, Dr. Al-
berto Monteiro Pereira.


