Município de Oliveira do Hospital
Unidade de Desenvolvimento Económico e Social

Ata Avulsa da Reunião Extraordinária do Conselho Municipal de
Juventude, realizada no dia 04 de agosto de 2014
Aos quatro dias do mês de agosto do ano de dois mil e catorze, pelas dezoito horas e trinta
minutos, ao abrigo do número 2 do artigo 19.º do Regulamento do Conselho Municipal de
Juventude, no Salão Nobre dos Paços do Município de Oliveira do Hospital, reuniu
extraordinariamente o Conselho Municipal de Juventude, sob a presidência do Sr. Vereador do
Pelouro da Juventude, Prof. Nuno Ribeiro, com a seguinte Ordem de Trabalhos:
1. Eleição do representante do CMJ para integrar a Comissão de Análise Técnica das
Propostas do Orçamento Participativo Jovem.
A reunião teve início, contando com a presença dos seguintes elementos: o representante da
Juventude Socialista de Oliveira do Hospital; o representante da Juventude Popular e o
representante da Associação de Estudantes da ESTGOH.
Estiveram presentes os seguintes observadores: o representante do PS na Assembleia Municipal
e o representante da Associação de Jovens de Lagares da Beira.
O Sr. Vereador da Juventude, passou de imediato ao ponto um, tendo começado por informar
que no dia onze de julho do ano dois mil e catorze, os serviços da Câmara Municipal de Oliveira
do Hospital, enviaram um e-mail a todos os elementos com direito a voto com o seguinte teor:
“Vimos por este meio informar V. Exas. de que de acordo com o n.º 3 das Normas de
Funcionamento do Orçamento Participativo Jovem há a necessidade de nomear um representante
do Conselho Municipal de Juventude para fazer parte da Comissão de Análise Técnica das
Propostas (CAT).
Mais informamos que no passado dia 07 de julho foram nomeados pelo Exmo. Sr. Presidente da
Câmara Municipal os seguintes elementos:
Presidente da CAT: Vereador Nuno Ribeiro;
Técnicos municipais: Eng.ª Civil – Ana Nunes;
Jurista – Isabel Antunes;
Historiador – Ricardo Capelo;
Pelo exposto, e tendo em conta que a CAT ainda reunirá durante o mês corrente, venho por este
meio perguntar qual é a v/ opinião relativamente à nomeação do referido representante: marcar
um CMJ extraordinário para fazer a votação ou entre os elementos com direito a voto fazem a
nomeação?”.
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Tendo em conta as respostas ao referido e-mail, por parte dos elementos com direito a voto,
decidiu-se agendar uma sessão extraordinária do Conselho Municipal de Juventude que foi
convocada através de email datado de trinta de julho do ano de dois mil e catorze.
Em seguida, o Sr. Vereador da Juventude informou que a Juventude Popular e a Juventude
Social Democrata, através de e-mail, informaram que estavam disponíveis para pertencer à
Comissão de Análise Técnica.
Seguidamente, o Sr. Vereador da Juventude, perguntou aos presentes se consideravam estas duas
candidaturas, tendo os elementos com direito a voto deliberado aceitar os dois nomes para
proceder à votação.
De imediato, passou-se à votação por escrutínio secreto, das seguintes candidaturas:
- Juventude Popular – Nuno Rafael Dias
- Juventude Social Democrata
Após efectuada a votação foram apurados os seguintes resultados: três votos para a Juventude
Popular – Nuno Rafael Dias, zero votos para a Juventude Social Democrata e zero abstenções.
A Juventude Socialista, relativamente à votação, reforçou que apesar da Juventude Social
Democrata não ter estado presente foi deliberado, por unanimidade, admitir o e-mail onde
manifestava disponibilidade para integrar a Comissão de Análise Técnica. Quanto ao resultado
da eleição, a Juventude Socialista, aproveitou para dar os parabéns ao Sr. Nuno Rafael Dias e
pedir-lhe que fizesse o seu melhor.
Por fim, lamentou o facto de mais uma vez se verificar a indisponibilidade de alguns membros
do Conselho Municipal de Juventude em situações importantes.
Antes de encerrar a sessão, o Sr. Vereador da Juventude, aproveitou para convidar todos os
presentes a participarem no encerramento das atividades do mOHve-te que irá decorrer no dia
catorze de agosto.
E, nada mais havendo a tratar, o Sr. Vereador da Juventude deu por concluída a reunião, pelas
dezanove horas, da qual se lavrou a presente ata, que depois de lida e aprovada vai ser assinada
pelo Sr. Vereador do Pelouro da Juventude e por mim que a secretariei.
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