Ata nº 4/2014 da Sessão Plenária Ordinária do Conselho Municipal de Juventude de
Palmela-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Realizou-se no dia 18 de novembro de 2014, pelas 21h15 a quarta Reunião Plenária Ordinária
do Conselho Municipal de Juventude de Palmela, no Centro de Recursos para a Juventude de
Pinhal Novo.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ordem de trabalhos:---------------------------------------------------------------------------------------------------1.

Apresentação e discussão do Orçamento Municipal, no que respeita às dotações afetas
às políticas de juventude e às políticas sectoriais com aquela conexa e emissão de
parecer obrigatório, não vinculativo;------------------------------------------------------------------------

2.

Apresentação e discussão acerca de proposta de Regimento Interno do CMJP;--------------

3.

Informações diversas.------------------------------------------------------------------------------------------

Antes do número um, o Conselho Municipal da Juventude (doravante denominado CMJ) foi
informado que se reúne nos termos do CPA. Foram ainda explicadas as faltas dos conselheiros
com as devidas justificações. Dessa forma, o CMJ foi informado pelos seguintes que não
poderiam estar presentes: Igor da AJCOI, sendo substituído por Ana Benito; Rosa Pinto, do
CDS; Carlos Oliveira, do BE; João Gomes Galrinho, da JP; Pedro Chula da CNE; e o
representante da DRACA. Foi finalmente votada a aprovada a ata da segunda reunião do CMJ,
com apenas duas abstenções.-------------------------------------------------------------------------------------Ao décimo oitavo dia do mês de novembro de dois mil e catorze, às vinte e uma horas e quinze
minutos realizou-se a Quarta Sessão Plenária Ordinária do CMJP, no Centro de Recursos para
a Juventude de Pinhal Novo, presidida pelo Vereador Adilo Costa, com a presença dos
elementos que constam na lista de presenças anexas a este documento.-----------------------------Relativamente ao ponto um, relativamente à apresentação e discussão do Orçamento
Municipal, o CMJ foi informado que a Câmara perspetiva receber em receita, cerca de trinta e
nove milhões de euros, no período de dois mil e quinze (2015) e dois mil e dezoito (2018).
Daqui três milhões seriam dispostos para Educação. ------------------------------------------------------Nas linhas de orientação apresentadas, é reforçada a importância da juventude no
planeamento orçamental, voltando a ser despendido apoio financeiro para o Março a Partir.
Serão cinco mil euros os disponibilizados, distribuídos em três rubricas, uma relativa à
Promoção e outras duas relativas a Aquisição de serviços, cada uma destas últimas com dois
mil euros cada.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Serão ainda investidos cerca de doze mil euros no projeto (A)gente do Bairro, um projeto de
requalificação de espaço público.----------------------------------------------------------------------------------O movimento associativo juvenil, formal e informal contará ainda com seis mil euros, sendo
disponibilizados outros seis mil euros para a realização de parcerias com associações juvenis
do Concelho. Outros três mil e setecentos euros serão disponibilizados para a Academia da
Proteção Civil, para a realização de ações de formação.----------------------------------------------------Relativamente aos Incentivos à educação, serão disponibilizados mil e quinhentos euros para o
Fantasiarte, cinco mil e quinhentos euros para a Semana de Dança, cinco mil e duzentos euros
para os Jogos Desportivos Escolares, e dezoito mil e dez euros para o funcionamento dos
CRJ’s, serão ainda disponibilizados mil e quinhentos euros para a realização de políticas de
leitura pública. Para os transportes escolares são disponibilizados cerca de um milhão de
euros.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------No Orçamento Municipal será ainda previsto o incentivo aos jovens para habitar no Concelho,
através da redução de taxas. Será promovida a educação ambiental, que conta com três mil
euros previstos, e a proteção de crianças e jovens, através de parceria com a CPCJ, que
fornece apoio técnico.-------------------------------------------------------------------------------------------------Ainda de referir que a rede de equipamentos para a juventude conta com cinco mil euros até
2018, tendo sido investidos vinte mil na construção da “CAVE”. -----------------------------------------Para os polidesportivos serão dispostos quinze mil euros, sendo que cinquenta e seis mil cento
e trinta euros estão vocacionados para equipamentos desportivos. As obras no centro
comunitário de Águas de Moura contam com dois mil euros.----------------------------------------------Tendo sido apresentados, o Orçamento Municipal foi então aprovado com unanimidade de oito
votos.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Terminado o ponto um, deu-se início ao ponto dois, relativo à apresentação e discussão acerca
de proposta de Regimento Interno do CMJP.-------------------------------------------------------------------Foi argumentado que o artigo catorze impunha um conflito de interesses aos representantes de
cada partido e do município no Conselho Regional. Adilo Costa colocou reservas ao artigo
catorze, que não respeitava o artigo quinze da lei referente à constituição dos Conselhos
Municipais de Juventude.--------------------------------------------------------------------------------------------O artigo dezoito sai, entrando um novo, com alterações relativas à representação do CMJ, o
artigo relativo refere-se a substituições temporárias. No artigo vinte e três o ponto primeiro é
aceite, e no artigo trinta e três os prazos relativos a requisitos para reuniões são alterados para
dez dias úteis de antecedência.
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O regulamento foi aprovado por unanimidade, com oito votos.--------------------------------------------Ponto três, o Conselho foi informado da reunião de mesa redonda do Março a Partir, da ação
de formação a acontecer na Biblioteca Municipal de Palmela. Foi também referido o encontro
intergeracional da ESP a catorze de novembro. A AJCOI referiu ainda a criação do cartão
municipal de juventude e sobre a utilização de recursos desportivos da Câmara para os jovens.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Não havendo mais a nada a tratar, deu-se por encerrada a reunião pelas vinte e três horas e
quarenta e cinco minutos.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pinhal Novo, dia 18 de Novembro de 2014
____________________________________________
Inês Garcia – Associação Juvenil AJITAR

3

Anexo: Lista de Presenças
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