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15.5.4 — É excluído do procedimento o candidato que tenha obtido 
uma classificação inferior a 9,5 valores num dos métodos ou fases, não 
lhe sendo aplicado o método seguinte.

16 — Publicitação dos resultados parciais e da lista unitária de orde-
nação final dos candidatos:

16.1 — Todas as notificações e convocatórias a efectuar no âmbito 
do presente procedimento obedecem ao preceituado nos artº30.º e 32.º 
da Portaria n.º 83 -A/2009 de 2 de Janeiro.

16.2 — A lista unitária de ordenação final será publicada na 2.ª série 
do Diário da República, afixada na Divisão de Gestão de Recursos 
Humanos da C.M.Penafiel, e disponibilizada em www.cm -penafiel.pt

17 — O Júri destes procedimentos terá a seguinte composição:
Presidente — Dr. Manuel Fernando Vaz Ribeiro, Chefe da Divisão 

de Gestão de Recursos Humanos
Vogais efectivos — Dr.ª Célia Cristina Silva Rocha, técnica superior 

de Serviço Social e Elisabete Castro Pinheiro, Assistente Técnica — Ani-
mação Cultural.

Vogais suplentes — Dr. João Alexandre Lameiras Pinto, Técnico 
Superior de Organização e Gestão e Virgínia Graça Moreira Nunes, 
Assistente Técnica.

Substituirá o presidente nas suas faltas e impedimentos o vogal efec-
tivo, Dr.ª Célia Cristina Silva Rocha, técnica superior de Serviço Social.

18 — As actas do júri, onde constam os parâmetros de avaliação e 
respectiva ponderação de cada um dos métodos de selecção a utilizar, 
a grelha classificativa e o sistema de valoração final do método, são 
facultadas aos candidatos sempre que solicitadas.

19 — O presente procedimento será publicitado integralmente na 
2.ª série do Diário da República, na bolsa de emprego público — www.
bep.gov.pt — no 1.º dia útil subsequente à publicação no Diário da Re-
pública, por extracto, na página electrónica da C. M. Penafiel — www.
cm -penafiel.pt, a partir da data da publicação no D. República e, também 
por extracto, em jornal de expansão nacional, no prazo máximo de três 
dias contados da data publicação no Diário da República.

16 de Julho de 2009. — O Vereador, com competências delegadas, 
Antonino Aurélio Vieira de Sousa.
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Artigo 2.º
Objectivos

O Conselho tem como objectivo a promoção do diálogo com os jo-
vens residentes em Ponta Delgada, a reflexão sobre os seus problemas, 
necessidades e expectativas, de forma a permitir à Câmara Municipal a 
elaboração de um programa de actividades que promovem Ponta Delgada 
como uma verdadeira capital de juventude.

Artigo 3.º
Competências

1 — Compete ao Conselho Municipal de Juventude emitir parecer 
obrigatório sobre as seguintes matérias:

a) Linhas de orientação geral da política municipal para a juventude, 
constante no plano anual de actividades;

b) Orçamento municipal, no que respeita às dotações afectas às polí-
ticas de juventude e às políticas sectoriais com aquela conexas;

c) Projectos de regulamentos e posturas municipais que versem sobre 
matérias que respeitam às políticas de juventude.

2 — O Conselho Municipal de Juventude deve ainda ser auscultado 
pela Câmara Municipal durante a elaboração dos projectos de actos 
previstos no número anterior.

3 — Compete ainda ao Conselho Municipal de Juventude emitir pa-
recer facultativo sobre iniciativas da Câmara Municipal com incidência 
nas políticas de juventude, mediante solicitação da Câmara Municipal, 
do presidente da Câmara ou dos vereadores, no âmbito das competências 
próprias ou delegadas.

4 — A Assembleia Municipal pode também solicitar a emissão de pa-
receres facultativos ao Conselho Municipal de Juventude sobre matérias 
da sua competência com incidência nas políticas de juventude.

5 — Compete ao Conselho Municipal de Juventude, no âmbito da 
sua actividade de divulgação e informação:

a) 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;

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

c) Promover a realização e divulgação de estudos sobre a situação 
dos jovens residentes no município.

CAPÍTULO II

Organização e funcionamento

SECÇÃO I

Da composição e presidência

Artigo 4.º
Composição do plenário do conselho

1 — Integram o plenário do conselho:
a) O presidente da Câmara Municipal de Ponta Delgada;
b) Um membro da Assembleia Municipal de cada partido ou grupo 

de cidadãos eleitores representados na Assembleia Municipal;
c) O representante do município no Conselho de Juventude dos Açores;
d) Um representante e cada associação juvenil com sede no mu-

nicípio inscrita no Registo Regional de Associações de Juventude 
(RRAJ);

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

f) Um representante de cada associação de estudantes ao ensino su-
perior com sede no município inscrita no RRAJ;

g) Um representante de cada federação de estudantes inscrita no 
RRAJ — cujo âmbito geográfico de actuação se circunscreva à área 
do concelho ou nas quais as associações de estudantes com sede no 
município representem mais de 50  % dos associados;

h) Um representante de cada organização de juventude partidária com 
representação nos órgãos do município ou na Assembleia Legislativa 
Regional;

i) Um representante de cada associação jovem e equiparadas a asso-
ciações juvenis, nos termos do n.º 3 do artigo 3.º da Lei n.º 23/2006, de 
23 de Junho, de âmbito regional.

2 — Nas reuniões do plenário do Conselho poderão participar sem di-
reito a voto, pessoas ou entidades convidadas pela Câmara Municipal.

 CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA DELGADA

Edital (extracto) n.º 752/2009
António Luís da Paixão Melo Borges, vice -presidente da Câmara 

Municipal de Ponta Delgada, torna público que, por deliberação tomada 
pela Assembleia Municipal de Ponta Delgada, na sua sessão ordinária de 
30 de Junho do ano em curso, foi aprovado o Regulamento do Conselho 
Municipal de Juventude de Ponta Delgada.

7 de Julho de 2009. — O Vice -Presidente da Câmara, António Luís 
Paixão Melo Borges.

Regulamento do Conselho Municipal de Juventude 
de Ponta Delgada

Considerando a importância que assume a juventude no concelho 
de Ponta Delgada e, sobretudo, o interesse que lhe atribui a Câmara 
Municipal;

Considerando que a política de juventude, seja municipal, regional 
e nacional, deve sempre envolver a directa participação dos mais no-
vos, não apenas como meros destinatários, mas também na sua própria 
concepção;

Considerando que importa criar um espaço propício à reflexão e debate 
dos assuntos directa ou indirectamente relacionados com a juventude 
no município de Ponta Delgada:

A Câmara Municipal de Ponta Delgada institui o Conselho Municipal 
de Juventude, que se rege pelo presente Regulamento.

CAPÍTULO I

Disposições gerais

Artigo 1.º
Noção

O Conselho Municipal de Juventude de Ponta Delgada, adiante desig-
nado por Conselho, é uma entidade de âmbito municipal, com funções 
de natureza consultiva, não vinculativa, da Câmara Municipal de Ponta 
Delgada, no âmbito da política de juventude.
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3 — Nas reuniões do plenário do Conselho poderão participar sem 
direito a voto, pessoas ou entidades propostas pelos conselheiros desde 
que aprovadas pela maioria do Conselho.

4 — Integra, ainda, o plenário com estatuto de observador permanente, 
sem direito a voto, um representante de cada instituição particular de 
solidariedade social, sediada no município, e que desenvolva actividades 
relacionadas com a juventude;

5 — Integra, ainda, o plenário com estatuto de observador permanente, 
sem direito a voto, um representante da empresa municipal ANIMA-
-Cultura e um representante da assessoria de juventude da Câmara 
Municipal de Ponta Delgada;

6 — Integra, ainda, o plenário, com estatuto de observador perma-
nente, sem direito a voto, um vereador da Câmara Municipal de Ponta 
Delgada.

Artigo 5.º
Presidência do plenário

1 — O plenário do Conselho é presidido pelo presidente da Câmara 
Municipal de Ponta Delgada.

2 — Compete ao presidente abrir e encerrar as reuniões do Conse-
lho e dirigir os respectivos trabalhos, podendo ainda suspendê -las ou 
encerrá -las antecipadamente, quando circunstâncias excepcionais o 
justifiquem.

3 — O presidente é coadjuvado no exercício das suas funções por dois 
secretários, eleitos, por maioria de votos dos membros presentes, de entre 
os membros do Conselho, para um mandato de dois anos.

4 — O presidente é substituído, nas suas faltas ou impedimentos, 
pelos seus substitutos legais.

SECÇÃO II

Do plenário e das reuniões

Artigo 6.º
Plenário, periodicidade e local das reuniões

1 — O plenário do Conselho Municipal de Juventude reúne ordina-
riamente quatro vezes por ano, sendo uma das reuniões destinadas à 
apreciação e emissão de parecer em relação ao plano anual de actividades 
e ao orçamento do município e a outra destinada à apreciação do relatório 
de actividades do município.

2 — As reuniões realizam -se no edifício sede do município ou, por 
decisão do presidente, em qualquer outro local do território municipal.

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 Conselho Municipal de Juventude.

4 — As reuniões dos Conselhos Municipais de Juventude devem ser 
convocadas em horário compatível com as actividades académicas e 
profissionais dos seus membros.

Artigo 7.º
Convocação das reuniões

As reuniões são convocadas pelo presidente, mediante aviso convoca-
tório expedido, com a antecedência mínima de 15 dias, do qual constará 
o dia, a hora, o local da reunião e a ordem de trabalhos.

Artigo 8.º
Reuniões extraordinárias

1 — As reuniões extraordinárias terão lugar mediante convocação do 
presidente, por sua iniciativa ou requerimento de pelo menos um terço 
dos membros do Conselho, devendo, neste caso, o respectivo requeri-
mento conter a indicação dos assuntos a serem tratados.

2 — A convocatória da reunião deve ser feita para um dos 15 dias 
seguintes à apresentação do pedido, mas sempre com a antecedência 
mínima de quarenta e oito horas sobre a data da reunião extraordinária.

3 — Da convocatória devem constar, de forma expressa e especificada, 
os assuntos a tratar na reunião.

Artigo 9.º
Ordem do dia

1 — Em cada reunião ordinária haverá um período de antes da ordem 
do dia, que não poderá exceder sessenta minutos, para discussão e análise 
de quaisquer assuntos não incluídos na ordem do dia.

2 — Após o período de antes da ordem do dia, o Conselho apreciará 
os assuntos constantes da ordem de trabalhos.

Artigo 10.º
Quórum

1 — O Conselho funciona com a presença da maioria dos seus membros.
2 — Se, no dia e hora marcados para a reunião, não estiverem pre-

sentes os membros referidos no número anterior, o início do Conselho 
fica adiado por uma hora, altura em que fica habilitado a funcionar e a 
exercer as suas competências com os membros então presentes.

Artigo 11.º
Uso da palavra

1 — A palavra será concedida aos membros do Conselho por ordem 
de inscrição, não podendo cada intervenção exceder os dez minutos.

2 — A inscrição para uso da palavra deverá ser feita pelos membros 
do Conselho antes do início da discussão de cada ponto da ordem do dia.

SECÇÃO III

Da comissão permanente e das comissões eventuais

Artigo 12.º
Funcionamento

1 — O Conselho Municipal de Juventude pode reunir em plenário e 
em secções especializadas permanentes.

2 — O Conselho Municipal de Juventude poder consagrar no seu 
Regimento interno a constituição de uma comissão permanente que 
assegure o seu funcionamento entre reuniões do plenário.

3 — O Conselho Municipal de Juventude pode ainda deliberar a 
constituição de comissões eventuais de duração temporária.

Artigo 13.º
Comissão permanente

1 — Compete à comissão permanente do Conselho Municipal de 
Juventude:

a) Coordenar as iniciativas do Conselho e organizar as suas activi-
dades externas;

b) Assegurar o funcionamento e a representação do Conselho entre 
as reuniões do plenário;

c) Exercer as competências previstas no n.º 6 do artigo 2.º que lhe 
sejam eventualmente delegadas pelo plenário.

2 — O número de membros da comissão permanente é fixado no 
Regimento do Conselho Municipal de Juventude e deverá ter em conta 
a representação adequada das diferentes categorias de membros iden-
tificados no artigo 4.º

3 — O presidente da comissão permanente e os demais membros são 
eleitos pelo plenário do Conselho Municipal de Juventude.

4 — Os membros do Conselho Municipal de Juventude indicados 
na qualidade de autarcas não podem pertencer à comissão perma-
nente.

5 — As regras de funcionamento da comissão permanente são defi-
nidas no Regimento do Conselho Municipal de Juventude.

Artigo 14.º
Comissões eventuais

Para preparação dos pareceres a submeter à apreciação do plenário 
do Conselho Municipal de Juventude e para a apreciação de questões 
pontuais, pode o Conselho Municipal de Juventude deliberar a consti-
tuição de comissões eventuais de duração limitada.

SECÇÃO IV

Dos pareceres

Artigo 15.º
Aprovação dos pareceres e recomendações

1 — Os projectos de pareceres e recomendações são apresentados 
aos membros do Conselho com, pelo menos, 15 dias de antecedência 
da data agendada para o seu debate e aprovação, através da afixação 
nos Paços do Conselho.

2 — Os pareceres são votados globalmente, considerando -se aprova-
dos quando reúnam o voto favorável da maioria dos membros presentes 
na reunião.
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3 — Quando um parecer não for aprovado por unanimidade, os mem-
bros discordantes podem requerer que conste do respectivo parecer ou 
recomendação a sua declaração de voto.

4 — Para efeitos de emissão dos pareceres obrigatórios previstos nas 
alíneas a) e b) do n.º 1 do artigo 3.º, a Câmara Municipal deve solicita -los 
imediatamente após a sua aprovação, remetendo os referidos documentos 
ao Conselho Municipal de Juventude;

5 — Para efeitos de emissão do parecer obrigatório previsto na 
alínea c) do n.º 1 do artigo 3.º a Câmara Municipal deve solicitá -lo 
imediatamente após a aprovação do Regulamento para consulta pública, 
remetendo ao Conselho Municipal de Juventude toda a documentação 
relevante.

6 — O parecer do Conselho Municipal de Juventude deverá ser reme-
tido ao órgão competente para a deliberação final, no prazo máximo de 
15 dias contados a partir da solicitação referida nos números anteriores.

Artigo 16.º
Conhecimento dos pareceres e recomendações

Os pareceres e recomendações aprovados pelo Conselho são reme-
tidos pelo presidente à Câmara Municipal e à Assembleia Municipal 
de Ponta Delgada.

SECÇÃO V

Das actas

Artigo 17.º
Actas das reuniões

1 — De cada reunião será lavrada acta, na qual se registará o que 
de essencial se tiver passado, nomeadamente as faltas verificadas, os 
assuntos apreciados, os pareceres emitidos, o resultado das votações e 
as declarações de voto.

2 — As actas são postas à aprovação de todos os membros no final 
da reunião a que disserem respeito ou no início da seguinte.

3 — As actas serão elaboradas pelo secretário, o qual, após a sua 
aprovação, as assinará conjuntamente com o presidente.

4 — Qualquer membro ausente na reunião de aprovação de uma acta 
onde constem ou se omitam tomadas de posição suas pode, posterior-
mente, juntar à mesma uma declaração sobre o assunto.

CAPÍTULO III

Disposições finais

Artigo 18.º
Apoio logístico

Compete à Câmara Municipal dar o apoio logístico necessário ao 
funcionamento do Conselho.

Artigo 19.º
Casos omissos

Quaisquer dúvidas ou casos omissos que surjam na interpretação deste 
Regulamento serão resolvidas por despacho do presidente da Câmara 
Municipal, de acordo com a lei da República correspondente.

Artigo 20.º
Produção de efeitos

O presente Regulamento produz efeitos logo após a sua aprovação 
pela Assembleia Municipal de Ponta Delgada.

302031685 

 CÂMARA MUNICIPAL DE PORTEL

Aviso n.º 13320/2009
Nos termos e para efeitos do n.º 6 do artigo 36.º da Portaria n.º 83 -A/2009, 

de 22 de Janeiro, torna -se pública a lista de ordenação final do procedimento 
concursal comum para preenchimento de dois postos de trabalho na Car-
reira/Categoria de Assistente Operacional (Cantoneiro de Limpeza), por 
tempo indeterminado.

Lista Unitária de Ordenação Final
Francisco Manuel Gonçalves Coelho — 16,00 valores
Nelson Daniel Santana dos Santos — 16,00 valores
21 de Julho de 2009. — O Presidente da Câmara, Norberto António 

Lopes Patinho.
302084319 

 CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO DE MÓS

Aviso n.º 13321/2009

Plano de Pormenor de S. Jorge
João Salgueiro, Presidente da Câmara Municipal de Porto de Mós:
Faz saber, que a Câmara Municipal de Porto de Mós, em reunião 

ordinária realizada em 25 de Junho de 2009, deliberou proceder à ela-
boração do Plano de Pormenor de S. Jorge, por se considerar necessário 
permitir a salvaguarda do património existente.

Mais deliberou proceder à avaliação ambiental estratégica, de acordo 
com os critérios estabelecidos no anexo ao Decreto-Lei n.º 232/2007, 
de 15 de Junho.

Assim e os termos do n.º 2 do artigo 6.º e do n.º 2, do artigo 77.º, do 
Decreto-Lei n.º 380/1999, de 22 de Setembro, na redacção dada pelo 
Decreto-Lei n.º 46/2009, de 20 de Fevereiro está aberto o direito de par-
ticipação dos munícipes, que pretendam formular sugestões e apresentar 
informações sobre quaisquer questões que possam ser consideradas no 
âmbito do respectivo procedimento e cujos termos de referência podem 
ser lidos na página da Internet do Município ou consultados na Câmara 
Municipal e Junta de Freguesia de Calvaria de Cima.

Tais contributos podem ser formulados no prazo de 60 dias úteis 
a contar da data da publicação deste aviso, no Diário da República, 
devendo ser dirigidos à Câmara Municipal de Porto de Mós, Divisão 
de Urbanismo e Planeamento, em carta fechada, contendo no exte-
rior do envelope — direito à participação — Plano de Pormenor de 
S. Jorge.

22 de Julho de 2009. — O Presidente da Câmara, João Salgueiro. 
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