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REGIMENTO 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE JOVENS 

25 ABRIL 2012 

 

Nota Justificativa 

 

Sendo as autarquias locais órgãos de excelência para criar condições para uma efetiva 

participação de todos os cidadãos, deverão estas, por isso, implementar medidas que levem a 

população mais jovem a exercer na plenitude os seus direitos de cidadania, de uma forma 

empenhada e participativa. 

Numa sociedade democrática é fundamental que a educação dos jovens se estruture de modo a 

proporcionar o desenvolvimento de competências que lhes permitam formular juízos de valor 

acerca da sociedade, gerir conflitos, serem autónomos e socialmente participativos. 

A Assembleia Municipal de Jovens, em estreita relação com as Escolas Secundárias e 

Universidade do Algarve, pretende criar um espaço de debate para os jovens que contribua 

para o desenvolvimento da sua consciência cívica. 

 

Objetivos : 

- Desenvolver nos jovens competências de cidadania ativa e responsável. 

- Fomentar a relação entre a Escola e Órgãos do Poder Local, através do conhecimento do que a 

Assembleia Municipal desempenha no município. 

- Apresentar e debater necessidades e aspirações dos jovens relativamente à vida local. 

- Dinamizar projetos que vão ao encontro dos interesses dos jovens do município. 

 

 
Artigo 1.º 

Composição 

Na Assembleia Municipal de Jovens participarão alunos das escolas secundárias e do ensino 

superior do concelho de Faro.  

Cada Associação de Estudantes deve eleger 5 alunos, segundo critérios a definir pelos 

alunos/professores, de forma a que cada escola se possa constituir como uma “Bancada  
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Escolar”, dos quais pelo menos 1 deverá ser representante da Associação de Estudantes. 

Deverão ainda estar presentes 5 suplentes para eventuais necessidades de substituição dos 

representantes da bancada. 

 

Artigo 2.º 

Mesa da Assembleia 

A Mesa da Assembleia Municipal será composta pelo Presidente da Assembleia Municipal, que 

preside a reunião, pelo Presidente da Câmara Municipal de Faro, pelo Vereador do Desporto e 

Juventude da Câmara Municipal de Faro e por um representante de cada Partido Político com 

assento na Assembleia Municipal, preferencialmente com idade inferior a 30 anos. 

 

Artigo 3.º 

(Verificação de presenças) 

A presença dos membros da Assembleia será verificada no início e em qualquer outro 

momento da sessão, por iniciativa do Presidente ou a requerimento de qualquer dos seus 

membros. 

 

Artigo 4.º 

(Quórum) 

A sessão da Assembleia Municipal de Jovens não terá lugar quando não esteja presente a 

maioria do número dos seus membros. 

 

Artigo 5.º 

(Duração da sessão) 

A duração da reunião não deverá ultrapassar as 2 horas. 

 

Artigo 6.º 

(Continuidade das sessão) 

A sessão não pode ser interrompida, salvo por decisão do Presidente da Assembleia, para os 

seguintes efeitos: 

a) Intervalos; 

b) Restabelecimento da ordem da sala; 
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c) Falta de quórum, procedendo-se a nova contagem, quando o Presidente assim o determinar; 

d) Exercício do direito de interrupção a requerimento de cada bancada por período não 

superior a 5 minutos; 

e) Garantia do bom andamento dos trabalhos; 

f) Circunstâncias excecionais devidamente fundamentadas. 

 

Artigo 7.º 

(Período da Ordem do Dia) 

1. No período da “Ordem do Dia” só podem ser objeto de discussão os assuntos incluídos na 

convocatória da reunião. 

2. A Ordem do Dia deve incluir os temas que cada escola definiu. 

3. Os temas sugeridos pelas escolas devem ser previamente comunicados à Mesa da 

Assembleia Municipal, justificados e documentados. 

4. A sequência das matérias fixadas para cada reunião pode ser modificada por deliberação da 

Assembleia. 

 

Artigo 8.º 

(Pós Ordem do Dia) 

Decorrida a Ordem do Dia, os Jovens podem intervir na Assembleia Municipal, nos termos do 

disposto no Art. 18.º. 

 

Artigo 9.º 

(Uso da palavra pelos Membros da Assembleia Municipal de Jovens) 

A palavra é concedida aos membros da Assembleia Municipal de Jovens para: 

a) Intervir sobre os assuntos da Ordem do Dia. 

b) Participar nos debates. 

c) Fazer perguntas ao Executivo sobre quaisquer atos deste ou da administração municipal, 

nos termos previstos no regimento. 

d) Fazer requerimentos, moções e propostas. 

e) Formular ou responder a pedidos de esclarecimento. 

f) Exercer o direito de defesa. 

g) Formular declarações de voto. 

h) Propor votos e recomendações. 
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i) Os demais previstos no Regimento. 

 

Artigo 10.º 

(Ordem no uso da palavra) 

1- A palavra é dada pela ordem das inscrições. 

2- É autorizada, a todo o tempo, a troca entre quaisquer oradores inscritos. 

 

Artigo 11.º 

(Modo de usar a palavra) 

1. No uso da palavra, os oradores dirigem-se ao Presidente e à Assembleia. 

2. O orador não pode ser interrompido sem o seu consentimento, não sendo, porém, 

consideradas interrupções as vozes de concordância, discordância ou análogas. 

3. O orador é advertido pelo Presidente quando se desvie do assunto em discussão ou quando 

o discurso se torne injurioso ou ofensivo, podendo o Presidente retirar-lhe a palavra se 

persistir na sua atitude. 

4. O orador pode ser avisado pelo Presidente para resumir as suas considerações quando se 

aproxime o termo do tempo regimental. 

 

Artigo 12.º 

(Distribuição de Tempos- “Ordem do Dia”) 

No período da Ordem do Dia são distribuídos tempos de intervenção por cada ponto agendado 

na Ordem de Trabalhos, da seguinte forma: 

a) Cada uma das Bancadas Escolares tem direito a um período mínimo de intervenção de 

5 minutos; 

b) Em acréscimo ao período mínimo indicado na alínea anterior, será ainda distribuído a 

cada Grupo Escolar um número de minutos equivalente ao número dos membros que o 

compõem; 

c) O Presidente da Câmara Municipal tem direito a um período de intervenção de 10 

minutos. 
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Artigo 13.º 

(Reforço dos Tempos) 

1. Sempre que se verificar a apresentação de uma ou mais moções, pode o Presidente da 

Assembleia reforçar os tempos de intervenção, distribuindo 3 minutos a cada Grupo Escolar, 

por cada moção apresentada, no limite máximo de 4 minutos por Grupo. 

 

Artigo 14.º 

(Requerimentos) 

1. São considerados requerimentos apenas os pedidos dirigidos à Mesa respeitantes ao 

processo de apresentação, discussão e votação de qualquer assunto ou ao funcionamento da 

reunião. 

2. Os requerimentos podem ser formulados por escrito ou oralmente. 

3. Os requerimentos escritos são imediatamente anunciados pela Mesa. 

4. Os requerimentos orais, assim como a leitura dos requerimentos escritos, se pedida, não 

podem exceder dois minutos. 

5. Admitido qualquer requerimento é imediatamente votado sem discussão. 

6. A votação dos requerimentos é feita pela ordem da sua apresentação. 

 

Artigo 15.º 

(Pedidos de esclarecimento) 

1. A palavra para esclarecimentos limita-se à formulação sintética da pergunta e da respetiva 

resposta sobre a matéria em dúvida enunciada pelo orador que tiver acabado de intervir, não 

podendo exceder um minuto. 

2. Os membros da Assembleia que queiram formular pedidos de esclarecimento devem 

inscrever-se no termo da intervenção que os suscitou, sendo formulados e respondidos pela 

ordem de inscrição. 

 

Artigo 16.º 

(Proibição do uso da palavra no período da votação) 

Anunciado o início da votação, nenhum membro da Assembleia Municipal de Jovens pode usar 

da palavra até à proclamação do resultado, exceto para apresentar requerimentos respeitantes 

ao processo de votação. 
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Artigo 17.º 

(Declaração de voto) 

Cada grupo escolar, ou membro da Assembleia Municipal de Jovens, a título pessoal, tem 

direito a produzir, no final de cada votação, uma declaração de voto esclarecendo o sentido da 

sua votação, que no caso de ser oral não pode exceder um minuto. 

 

Artigo 18.º 

(Requisito das deliberações) 

1- As deliberações são tomadas à pluralidade de votos, com a presença da maioria do número 

legal de membros da Assembleia Municipal de Jovens. 

2- As abstenções não contam para o apuramento da maioria. 

 

Artigo 19.º 

(Voto) 

1. Cada membro da Assembleia tem um voto. 

2. Nenhum membro da Assembleia Municipal de Jovens presente pode deixar de votar, sem 

prejuízo do direito de abstenção. 

3. Não é admitido o voto por procuração ou por correspondência. 

4. O Presidente só exerce o direito de voto quando assim o entender. 

5. O Presidente tem voto de qualidade. 

 

Artigo 20.º 

(Formas das votações) 

1. As votações realizam-se por uma das seguintes formas: 

a) Por escrutínio secreto; 

b) Por votação nominal 

c) Por braço levantado, que constitui a forma usual de votar 

2. Não são permitidas votações em alternativa. 

3. Nas votações por braço levantado, a Mesa anuncia a distribuição partidária dos votos. 
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Artigo 21.º 

(Intervenção do Público) 

1. As sessões da Assembleia Municipal de Jovens são públicas, não podendo ser vedada a 

entrada a pessoas que a elas pretendam assistir. No entanto, a possibilidade de intervenção 

está reservada exclusivamente aos jovens, tendo em conta que o objetivo principal desta 

Assembleia é o incentivo à participação juvenil. 

2. Após a Ordem do Dia, haverá um período para intervenção do público jovem durante o qual 

lhe serão prestados os esclarecimentos solicitados. 

3. O Presidente, de acordo com o número de Jovens a intervir, organiza a distribuição dos 

tempos. 

  a) O período de intervenção do público não deverá exceder 20 minutos, devendo o Presidente 

da Assembleia Municipal ratear o referido período entre os munícipes que se inscreverem para 

usar da palavra. 

   b) Em qualquer caso, a intervenção de cada Jovem não poderá ser superior a 5 minutos. 

  c) A Mesa providenciará os necessários esclarecimentos às questões levantadas pelo público, 

não devendo os membros da Assembleia usar da palavra durante este período, a não ser por 

solicitação dos mesmos, mas sempre por decisão da Mesa. 

d) O Jovem deve produzir uma intervenção clara e sucinta, não se desviando do assunto para 

o que se inscreveu e quando o discurso se torne ofensivo ou injurioso deve ser advertido pelo 

Presidente podendo retirar-lhe a palavra se persistir na sua atitude. 

 

Artigo 22.º 

(Atas) 

1- De tudo o que ocorrer nas sessões será lavrada uma ata assinada pelo Presidente. 

2- Da minuta constarão os elementos essenciais do ato e as deliberações tomadas. 

3- Da ata devem constar as propostas discutidas na Assembleia Municipal de Jovens e as 

respetivas conclusões, que serão orientações para os órgãos municipais, órgãos escolares e 

outras entidades que atuem no âmbito dos temas abordados. 
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