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 MUNICÍPIO DE ODEMIRA

Regulamento n.º 468/2015

Regulamento das/os Conselheiras/os Municipais Jovens
No uso das competências que se encontram previstas nas alíneas b) e 

t) do n.º 1 do artigo 35.º e alínea g) do n.º 1 do artigo 25.º, do Anexo I, 
da Lei n.º 75/2013, de 12.09, em cumprimento e para os efeitos do 
disposto no artigo 56.º do Anexo I à referida Lei, torna -se público que, 
o Regulamento das/os Conselheiras/os Municipais Jovens, publicado 
em Projeto na 2.ª série, do Diário da República n.º 68, de 08 de abril de 
2015, após o decurso do prazo para apreciação pública nos termos do 
artigo 118.º do Código do Procedimento Administrativo, na sua redação 
anterior, não se tendo registado quaisquer sugestões ou reclamações, foi 
aprovado, por unanimidade, em reunião ordinária da Câmara Municipal, 
realizada em 18.06.2015, e em sessão ordinária da Assembleia Municipal, 
realizada em 29.06.2015, o qual se publica nos termos do artigo 139.º 
do Código do Procedimento Administrativo.

14 de julho de 2015. — O Presidente da Câmara, José Alberto Can-
deias Guerreiro.

Regulamento das/os Conselheiras/os Municipais Jovens

Preâmbulo
A Câmara Municipal de Odemira, de acordo com a Lei n.º 75/2013, 

de 12 de setembro que estabelece o regime jurídico das autarquias locais, 
considera que é essencial potenciar a participação das/os munícipes, 
assim como a sua responsabilidade cívica e, deste modo tem definido 
políticas que procuram responder a este desafio.

O Conselho Municipal de Juventude de Odemira, tendo em conta a 
Lei n.º 8/2009, de 18 de fevereiro, com as alterações introduzidas pela 
Lei n.º 6/2012, de 10 de fevereiro, surge por iniciativa da Câmara Mu-
nicipal de Odemira, visando proporcionar às/aos jovens munícipes um 
espaço aberto de debate/ construção de propostas de políticas públicas 
de juventude, partilha de oportunidades, opiniões e de incentivo ao seu 
direito à participação e à cidadania.

Sendo a juventude uma área/um setor com grande potencial no Con-
celho de Odemira, a criação de um grupo de conselheiras/os procura 
incentivar a contribuição da população juvenil para a construção, desen-
volvimento e participação de uma política de juventude municipal adap-
tada às necessidades e potencialidades das/os jovens odemirenses.

Assim, as/os Conselheiras/Conselheiros Municipais Jovens, enquanto 
representantes das/os jovens de determinado território, constituem -se 
como elementos de referência e de trabalho conjunto com a equipa 
técnica do Município com responsabilidade na área da juventude e, de 
acordo com o artigo 5.º da Lei n.º 8/2009, de 18 de fevereiro, com as 
alterações introduzidaspela Lei n.º 6/2012, de 10 de fevereiro, toma 
lugar no Conselho Municipal de Juventude.

CAPÍTULO I
Disposições Gerais

Artigo 1.º
(Enquadramento Legal e Objeto)

O presente regulamento, enquadrado nas alíneas c), d), e), f), g), 
h), i) e m) do n.º 2 do artigo 23.º, na alínea g) do n.º 1 do artigo 25.º, 
conjugado com a alínea k) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, 
de 12 de setembro, estabelece a criação e as normas de funcionamento 
das/dos Conselheiras/os Municipais Jovens do Município.

Artigo 2.º
(Definição)

O Município de Odemira cria a figura das/os Conselheiras/os Mu-
nicipais Jovens com a função de zelar pela política pública na área da 
juventude, visando a sua melhor representação e a promoção dos seus 
direitos e interesses.

Artigo 3.º
(Objetivos)

A constituição da figura da/o Conselheira/Conselheiro Municipal 
Jovem têm como objetivos:

1 — Proporcionar uma visão aproximada da realidade juvenil do 
Concelho de Odemira, nomeadamente as suas necessidades, interesses, 
preocupações e opiniões.

2 — Que estes se constituem como ponto fundamental de ligação entre 
a Câmara Municipal e a população juvenil, reforçando esta relação.

3 — Que estes participem nas decisões sobre as propostas de políticas 
na área da juventude criadas pela Câmara Municipal.

4 — Que estes participem na implementação e avaliação das ações 
desenvolvidas na área da juventude.

Artigo 4.º
(Competências)

As competências da/o Conselheira/Conselheiro Municipal Jovem são:
1 — Cooperar com os serviços de juventude da Câmara Municipal.
2 — Apresentar propostas que contribuam para o plano de atividades 

da Câmara Municipal no âmbito da juventude.
3 — Promover iniciativas com os serviços de juventude a nível local.
4 — Propor atualizações e/ou alterações aos regulamentos existentes 

que abordem as questões da juventude.
5 — Comunicar à Câmara Municipal e/ou aos serviços de juventude 

assuntos ligados à juventude e que possam ser alvo de apreciação.
6 — Em parceria com os serviços de juventude definir estratégias de 

intervenção na área da juventude.
7 — Colaborar como membro do Conselho Municipal de Juventude 

na definição das políticas municipais de juventude, nomeadamente nas 
áreas de emprego e formação profissional, habitação, educação e ensino 
superior, cultura, desporto, saúde e ação social.

8 — Participar no processo de avaliação de impacto das medidas 
desenvolvidas no âmbito da juventude.

Artigo 5.º
(Composição)

As/os Conselheiras/os Municipais Jovens são Jovens residentes no 
Concelho de Odemira há mais de 12 meses e com idades compreendidas 
entre os 16 e os 35 anos provenientes de diferentes locais do território do 
concelho, definidos pelas cinco comissões sociais interfreguesias.

Artigo 6.º
(Elegibilidade)

1 — As/os Conselheiras/os Municipais Jovens são eleitos pelos seus 
territórios através de um processo eleitoral da responsabilidade do Con-
selho Municipal de Juventude.

2 — A/O Conselheira/Conselheiro deverá ser um/uma jovem entre os 
16 e os 35 anos a quem se reconheça um papel ativo enquanto cidadã/ão 
de um determinado território determinado pela abrangência da comissão 
interfreguesia onde reside.

3 — A escolha das/os Conselheiras/os Municipais Jovens será rea-
lizada por processo eleitoral de acordo com os candidatas/os a Conse-
lheiras/os Municipais Jovens de cada uma das 5 regiões do concelho 
definidas pelas comissões sociais interfreguesias (litoral norte, litoral 
sul, centro, interior norte e interior sul).

Artigo 7.º
(Processo Eleitoral)

1 — A marcação do ato eleitoral deverá ser efetuada com 60 dias 
de antecedência, pelo Conselho Municipal de Juventude e, anunciada 
nas sedes de Juntas de Freguesia, Escolas, Site e Redes Sociais do 
Município de Odemira.

2 — O Conselho Municipal de Juventude deverá definir a forma e os 
prazos (nunca superiores a 30 dias) para a apresentação de candidatura 
à figura de Conselheira/Conselheiro Municipal Jovem.

3 — As eleições serão descentralizadas, e acontecerão nas sedes de 
freguesia com uma assembleia de voto para o efeito.

4 — Os cadernos eleitorais serão constituídos por todas/os as/os jovens 
entre os 16 e os 35 anos com residência no concelho de Odemira.

Artigo 8.º
(Posse)

As/Os Conselheiras/os Municipais Jovens eleitos tomam posse perante 
o executivo municipal em Conselho Municipal de Juventude.

Artigo 9.º
(Duração de Funções)

1 — O mandato das/os Conselheiras/os Municipais Jovens, tem a 
duração aproximada de dois anos.

2 — As/Os Conselheira/os Municipais Jovens, mantém as suas fun-
ções até à posse das/os suas/seus sucessores.
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3 — A eleição das/os Conselheiras/os Municipais Jovens tem lugar 
nos noventa dias seguintes à instalação da nova Câmara Municipal e 
dois anos depois desta data, aproximadamente.

4 — As funções das/os Conselheiras/os Municipais Jovens cessam 
quando:

a) Existe do próprio renuncia, através de carta dirigida ao Conselho 
Municipal de Juventude;

b) Em caso de impossibilidade permanente.

5 — As/Os Conselheiras/os Municipais Jovens podem ser destituí-
das/os mediante proposta do Conselho Municipal de Juventude no caso 
de não comparecerem, injustificadamente, a 50 % das Reuniões para 
as quais foram convocados, ou caso manifestem declaradamente uma 
conduta e atuação que significativamente viole os princípios e objetivos 
para o qual foram eleitas/os.

Artigo 10.º
(Dever de Colaboração)

1 — Os órgãos do Município de Odemira e os seus serviços deverão 
prestar às/aos Conselheiras/os Municipais Jovens, toda a colaboração 
que lhe for solicitada para o bom desempenho das suas funções.

2 — As/Os Conselheiras/os Municipais Jovens têm acesso a do-
cumentos e dados municipais relacionados com a área da juventude, 
nomeadamente as ações que estão a ser desenvolvidas e discutidas, nos 
limites da lei, podendo deslocar -se aos locais de funcionamento dos 
serviços para esse efeito.

Artigo 11.º
(Casos Omissos)

Os casos omissos deste regulamento, assim como as dúvidas à sua 
interpretação competem à Câmara Municipal.

Artigo 12.º
(Entrada em Vigor)

O presente Regulamento entra em vigor após a sua aprovação pelos 
órgãos municipais e publicação no Diário da República.
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 MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DAS FLORES

Regulamento n.º 469/2015

Regulamento para Atribuição de Bolsas de Estudo — Alteração

Preâmbulo
Com o objetivo de promover a igualdade de oportunidades no acesso à 

educação e considerando a necessidade de apoiar os jovens provenientes 
de famílias de estratos sociais desfavorecidos, foi elaborado e publicado 
em 1999 o Regulamento Municipal para atribuição de bolsas de estudo 
a alunos do ensino superior do Concelho de Santa Cruz das Flores.

Passados 15 anos, os princípios que então nortearam a criação daquele 
regulamento, mantêm -se atuais, sendo que existe a necessidade de proce-
der a algumas alterações de forma a adequa -lo ao atual momento e ainda 
corrigir algumas situações de omissões e imprecisões que requerem ser 
corrigidas, para que o procedimento de atribuição do apoio financeiro 
possa ser ainda mais clarificado e simplificado.

Assim, e de acordo com o artigo 241.º da Constituição da República 
Portuguesa, que atribui aos municípios poder regulamentar, e nos termos 
do disposto na aplicação conjugada das alíneas d) e m) do artigo 23.º 
e das alíneas k) e v) do n.º 1 do artigo 33.º, ambos da mencionada Lei 
n.º 75/2013, de 12 de setembro, a Assembleia Municipal aprovou a 
alteração do regulamento municipal para atribuição de bolsas de estudo 
a alunos do ensino superior, que se publica:

Regulamento para Atribuição de Bolsas de Estudo

CAPÍTULO I

Artigo 1.º
Objeto

O presente Regulamento define os princípios gerais e as condições de 
acesso à atribuição de bolsas de estudo, as quais se destinam a possibilitar 

a frequência de estabelecimentos do ensino superior, assim reconhecidos 
pelo Ministério da educação.

Artigo 2.º
Âmbito

Com a atribuição de bolsas de estudo pretende -se apoiar os jovens 
residentes no concelho de Santa Cruz das Flores que, por manifesta falta 
de meios económico -financeiros, se veem impossibilitados ou passam 
por imensas dificuldades para frequentar o ensino superior.

CAPÍTULO II

Artigo 3.º
Princípios Gerais

A Câmara Municipal de Santa Cruz das Flores atribuirá bolsas de 
estudo para jovens que ingressem ou que frequentem o ensino superior 
que confira o grau de licenciatura e mestrado integrado e que se encon-
trem nas condições fixadas no presente Regulamento.

Artigo 4.º
Montante e periodicidade das bolsas

1 — Os montantes das bolsas de estudo serão aferidos em conformi-
dade com os escalões do rendimento mensal per capita dos candidatos 
contemplados, nos termos do quadro i anexo ao presente regulamento 
e que dele faz parte integrante e revestem a natureza de uma compar-
ticipação pecuniária.

2 — A bolsa será atribuída mensalmente e abrange o ano letivo, com 
início no mês de outubro de cada ano e poderá atingir dez (10) prestações, 
e será depositada diretamente na conta bancária do bolseiro, até ao dia 
8 de cada mês a que se refere.

3 — Os escalões e montantes das bolsas de estudo serão revistos, 
mediante proposta da Câmara Municipal a submeter à aprovação da 
Assembleia Municipal.

4 — O rendimento mensal per capita/RMC) calcula -se deduzindo 
ao rendimento anual ilíquido (RAI) próprio ou do agregado familiar 
conforme conste da declaração de IRS/IRC, a despesa com os encargos 
relativos a empréstimos (EH) ou renda (RH) para habitação que também 
constem daquela declaração, dividindo -se o resultado pelo número de 
elementos que compõem o agregado familiar (AF) do candidato e este 
último resultado por 12 meses, nos termos da fórmula seguinte:

RMC = RAI − (EH + RA) : AF : 12

Artigo 5.º
Condições de acesso

1 — Os candidatos a bolseiros devem satisfazer, cumulativamente, 
as seguintes condições:

a) Residirem no concelho de Santa Cruz das Flores há, pelo menos, 
cinco anos;

b) O rendimento mensal per capita não exceder o limite do escalão V 
do quadro I anexo a este regulamento;

c) Não possuir outro curso do ensino superior;
d) Ter idade não superior a 35 anos;
e) Ter nacionalidade Portuguesa ou estarem autorizados a residir em 

Portugal, pelo Serviço Nacional de Estrangeiros e Fronteiras.

2 — Todos os candidatos que não reúnam, cumulativamente, as con-
dições de acesso referidas no número anterior serão automaticamente 
excluídos.

Artigo 6.º
Processo de candidatura

1 — De 1 a 30 de agosto de cada ano, será dada publicidade à abertura 
das candidaturas às bolsas de estudo através da publicação nos lugares 
de estilo, na Escola 1,2,3/JI/S Padre Maurício de Freitas e no site da 
Câmara Municipal de Santa Cruz das Flores.

2 — As candidaturas, devidamente instruídas, deverão dar entrada 
na Câmara Municipal até ao dia 30 de setembro de cada ano em que se 
pretende o início ou a renovação da bolsa de estudo.

3 — O formulário de candidatura deve ser acompanhado dos seguintes 
documentos:

a) Fotocópia do Cartão de Cidadão ou BI;
b) Fotocópia do cartão do contribuinte;


