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9 — A tentativa é punível com a coima aplicável à contraordenação 
consumada especialmente atenuada.

Artigo 69.º
(Sanções Acessórias)

1 — No caso de contraordenações graves, em função da gravidade das 
infrações e da culpa do agente, podem ser aplicadas, simultaneamente 
com as coimas, as seguintes sanções acessórias:

a) Perda a favor do Município de Silves dos instrumentos e bens 
utilizados pelo infrator na prática da infração, nomeadamente artigos, 
produtos, mercadorias e equipamentos;

b) Interdição do exercício da atividade de feirante ou de vendedor 
ambulante, na área territorial do Município de Silves, por um período 
até dois anos;

c) Caducidade do direito de ocupação de espaço ou lugar de venda; e,
d) Suspensão de autorização para a realização de feiras, por um pe-

ríodo até dois anos.

2 — A sanção acessória prevista na alínea a) do número anterior 
apenas pode ser aplicada quando se verifique qualquer uma das se-
guintes situações:

a) Exercício da atividade de feirante ou de vendedor ambulante, sem 
título permissivo ou fora dos espaços ou lugares de venda autorizados 
para o efeito; ou,

b) Venda, exposição ou simples detenção para venda, de artigos, 
produtos ou mercadorias proibidas na atividade de comércio a retalho 
não sedentária, nos termos do presente regulamento ou do Regime 
Jurídico de Acesso e Exercício de Atividades de Comércio, Serviços 
e Restauração.

3 — A aplicação das sanções acessórias previstas nas alíneas b) a d) 
do n.º 1 é publicitada pelo Município de Silves, a expensas do infrator, 
num jornal de expansão local ou nacional.

Artigo 70.º
(Legislação Subsidiária)

Aos processos de contraordenações previstas no presente regulamento 
ou no Regime Jurídico de Acesso e Exercício de Atividades de Comércio, 
Serviços e Restauração, aplica -se subsidiariamente o disposto no Regime 
Jurídico do Ilícito de Mera Ordenação Social, constante do Decreto -Lei 
n.º 433/82, de 27 de outubro, com as posteriores alterações legais.

Artigo 71.º
(Instrução e Decisão dos Processos de Contraordenação)

1 — A instrução dos processos de contraordenação instaurados no 
âmbito do presente regulamento, ou ao abrigo do Regime Jurídico de 
Acesso e Exercício de Atividades de Comércio, Serviços e Restauração, 
compete ao Município de Silves, sempre que este seja a autoridade 
competente para o controlo da atividade em causa.

2 — A competência para determinar a instauração dos processos de 
contraordenação, para designar o instrutor e para aplicar as coimas e 
sanções acessórias, pertence ao Presidente da Câmara Municipal de 
Silves, podendo ser delegada em qualquer dos seus membros.

Artigo 72.º
(Produto das Coimas)

Sem prejuízo do disposto no n.º 2 do artigo 147.º do Regime Ju-
rídico de Acesso e Exercício de Atividades de Comércio, Serviços e 
Restauração, o produto das coimas, quando aplicadas pelo Presidente 
da Câmara Municipal de Silves no âmbito do presente regulamento, 
reverte integralmente para o Município de Silves.

CAPÍTULO IX
Disposições Finais

Artigo 73.º
(Exercício de Competências pelas Freguesias)

O disposto no presente regulamento não prejudica o exercício de 
competências por parte das Freguesias do concelho de Silves, no âmbito 
da execução de contratos interadministrativos e/ou acordos de execução 
de delegação de competências, designadamente em matéria de gestão 
e controlo da atividade de venda ambulante e/ou gestão e manutenção 
corrente de feiras e mercados.

Artigo 74.º
(Normas Supletivas)

Em tudo o que não constar do presente regulamento, aplicam -se as 
disposições do Regime Jurídico de Acesso e Exercício de Atividades 
de Comércio, Serviços e Restauração, e demais legislação aplicável ao 
exercício da atividade de comércio a retalho não sedentária.

Artigo 75.º
(Dúvidas e Omissões)

Todos os casos omissos e dúvidas suscitadas na interpretação e apli-
cação do presente regulamento, que não possam ser resolvidos pelo 
recurso aos critérios legais de interpretação e integração de lacunas, são 
decididos por deliberação da Câmara Municipal de Silves.

Artigo 76.º
(Norma Revogatória)

Com a entrada em vigor do presente regulamento, são expressamente 
revogadas todas as disposições regulamentares anteriores que discipli-
navam o exercício da atividade de comércio a retalho não sedentária na 
área territorial do Município de Silves, designadamente:

a) O regulamento municipal da atividade de venda ambulante, publi-
cado, através do aviso n.º 4708/98, no Diário da República, 2.ª série, 
n.º 179, de 05 de agosto de 1998; e,

b) O regulamento municipal da atividade de comércio a retalho em 
feiras e mercados, publicado, através do aviso n.º 1239/99, no Diário 
da República, 2.ª série, n.º 51, de 02 de março de 1999.

Artigo 77.º
(Entrada em Vigor)

O presente regulamento entra em vigor no prazo de 15 dias úteis após 
a data da sua publicação no Diário da República.

07 de março de 2016. — A Presidente da Câmara, Rosa Cristina 
Gonçalves da Palma.

209412187 

 Regulamento n.º 268/2016

Regulamento do Conselho Municipal de Juventude de Silves
Rosa Cristina Gonçalves da Palma, Presidente da Câmara Municipal 

de Silves, pelo presente torna público que a Assembleia Municipal de 
Silves no uso da sua competência que lhe é conferida pela, alínea g) 
do n.º 1 do artigo n.º 25 da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, com 
a redação introduzida pelas respetivas alterações, aprovou na sessão 
ordinária de 26 de fevereiro de 2016 (continuação em 29 de fevereiro 
de 2016), a versão definitiva do regulamento em epígrafe, o qual foi 
submetido a inquérito público no Diário da República, 2.ª série, n.º 2, 
de 5 de janeiro de 2015.

Preâmbulo
A Lei n.º 8/2009, de 18 de fevereiro, veio criar na ordem jurídica 

portuguesa o regime jurídico dos conselhos municipais de juventude, esta-
belecendo a sua composição, competências e regras de funcionamento.

Por seu turno, o seu artigo 27.º, n.º 2, veio estipular que os municípios 
que à data de entrada em vigor da Lei n.º 8/2009, de 18 de fevereiro, 
não se encontrassem dotados de um conselho municipal de juventude 
deveriam proceder à sua instituição, nos termos da referida lei, no prazo 
máximo de seis meses.

Entretanto, a Lei n.º 8/2009, de 18 de fevereiro, foi alterada pela 
Lei n.º 6/2012, de 10 de fevereiro, mantendo -se, contudo, incólume o 
determinado no mencionado n.º 2 do artigo 27.º, bem como o estatuído 
no seu artigo 25.º, que, sob a epígrafe “Regulamento do conselho mu-
nicipal de juventude”, determina que “a assembleia municipal aprova 
o regulamento do respetivo conselho municipal de juventude, do qual 
devem constar as disposições que instituem o órgão em cada município, 
bem como as demais normas relativas à sua composição e competências, 
nos termos da presente lei”.

No rigor da lei, o conselho municipal de juventude corresponde a um 
órgão consultivo do município sobre matérias relacionadas com a política 
da juventude, e que, entre outros fins com previsão legal, colabora na 
definição e execução das políticas municipais de juventude, assegurando 
a sua articulação e coordenação com outras políticas sectoriais, nomeada-
mente nas áreas do emprego e formação profissional, habitação, educação 
e ensino superior, cultura, desporto, saúde e ação social.
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De modo que, com a criação do conselho municipal da juventude, o 
Município de Silves tem como prioridade máxima fomentar e garantir 
a participação e o envolvimento dos jovens, bem como das associações 
que os representam, nas atividades realizadas pela autarquia no terri-
tório municipal, nomeadamente a nível social, educacional, cultural, 
desportivo e recreativo.

Por outro lado, a instituição do conselho municipal de juventude tem 
o condão de promover as condições que favoreçam a intervenção dos 
jovens do concelho de Silves na definição, planificação e realização das 
atividades do Município de Silves no domínio da juventude, uma das 
matérias mais determinantes para o futuro do nosso concelho, influen-
ciando, assim, e de forma positiva, o rumo da governação pública.

Numa época tão adversa e complexa como aquela que atravessa-
mos, os jovens representam um forte capital de esperança, devendo o 
Município de Silves desenvolver a sua ação no sentido de aproveitar 
as suas capacidades criativas e geradoras de processos de mudança de 
mentalidades e de modernização da sociedade civil.

Acresce que a propensão dos jovens ao associativismo, revestindo 
carácter formal ou informal, não pode deixar de ser fomentada pelo Muni-
cípio de Silves, como forma de aprofundar o seu espírito de voluntariado 
e de solidariedade social, bem como de estimular a sua capacidade para 
impulsionar um investimento real na construção de um futuro com melhor 
qualidade de vida, sobretudo na área territorial do Município de Silves.

É neste contexto que se mostra fundamental a criação de um fórum pri-
vilegiado de reflexão e de diálogo com a juventude do concelho de Silves 
e que promova as condições necessárias para favorecer a sua participação 
ativa na vida do Município de Silves e na governação pública.

Sendo que, desta forma, torna -se igualmente possível ao Município 
de Silves, não apenas conhecer com mais profundidade as necessidades, 
aspirações e problemas reais sentidos pelos jovens do concelho de Silves, 
como também auscultar e incorporar as suas contribuições na definição 
das políticas municipais de juventude.

Daí que, com base nos pressupostos acima enunciados, tenha sido 
elaborado o presente regulamento, que ao criar o conselho municipal 
de juventude de Silves, estabelece a sua composição, competências e 
respetivas normas de funcionamento.

Assim sendo, no uso do poder regulamentar conferido às autarquias 
locais pelos artigos 241.º da Constituição da República Portuguesa, 
e 25.º, n.º 1, alínea g), e 33.º, n.º 1, alínea k), ambos da Lei n.º 75/2013, 
de 12 de setembro, foi elaborado, com fundamento no artigo 25.º da Lei 
n.º 8/2009, de 18 de fevereiro, alterada e republicada pela Lei n.º 6/2012, 
de 10 de fevereiro, o presente regulamento do conselho municipal de 
juventude de Silves.

Regulamento do Conselho Municipal de Juventude de Silves

CAPÍTULO I

Disposições Gerais

Artigo 1.º
(Lei Habilitante)

O presente regulamento municipal assenta na legitimação conferida 
pelo disposto nos artigos 241.º da Constituição da República Portu-
guesa, 25.º, n.º 1, alínea g), e 33.º, n.º 1, alínea k), da Lei n.º 75/2013, 
de 12 de setembro, e 25.º da Lei n.º 8/2009, de 18 de fevereiro, alterada 
e republicada pela Lei n.º 6/2012, de 10 de fevereiro, e procede do 
exercício das atribuições previstas nas alíneas d), e), f), h), i) e m) do 
n.º 2 do artigo 23.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, no âmbito 
do domínio da juventude.

Artigo 2.º
(Objeto)

O presente regulamento municipal tem por objeto regulamentar a cria-
ção, composição, competências e funcionamento do Conselho Municipal 
de Juventude de Silves, adiante abreviadamente designado por CMJS.

Artigo 3.º
(Natureza)

1 — O CMJS é um órgão consultivo dos órgãos representativos do 
Município de Silves sobre matérias relacionadas com a política muni-
cipal de juventude.

2 — O CMJS funciona, no exercício das suas competências, como 
um espaço privilegiado de reflexão, diálogo e análise dos problemas 
que afetam os jovens do concelho de Silves, bem como de partilha de 
respostas às necessidades sentidas pelos mesmos, visando o planeamento 
estratégico da intervenção municipal na área da juventude.

Artigo 4.º
(Princípios Gerais)

1 — O CMJS, no exercício das suas competências, deve respeitar 
os princípios da legalidade, da prossecução do interesse público e da 
proteção dos direitos e interesses dos cidadãos, da igualdade, da subsi-
diariedade, da complementaridade e da cooperação.

2 — A atuação do CMJS deve pautar -se por critérios de eficiência, 
economicidade e celeridade.

Artigo 5.º
(Fins)

O CMJS prossegue os seguintes fins:
a) Colaborar na definição e execução das políticas municipais de 

juventude, assegurando a sua articulação e coordenação com outras 
políticas sectoriais, nomeadamente nas áreas do emprego e formação 
profissional, habitação, educação, cultura, desporto, saúde e ação social;

b) Assegurar a audição e representação das entidades públicas e 
privadas que, no âmbito municipal, prosseguem atribuições relativas 
à juventude;

c) Contribuir para o aprofundamento do conhecimento dos indicadores 
económicos, sociais e culturais relativos à juventude;

d) Promover a discussão das matérias relativas às aspirações e neces-
sidades da população jovem residente no concelho de Silves;

e) Promover a divulgação de trabalhos de investigação relativos à 
juventude;

f) Promover iniciativas sobre a juventude a nível local;
g) Colaborar com os órgãos do Município de Silves no exercício das 

competências destes, relacionadas com a juventude;
h) Incentivar e apoiar a atividade associativa juvenil, assegurando a sua 

representação junto dos órgãos autárquicos, bem como junto de outras 
entidades públicas e privadas, nacionais ou estrangeiras; e,

i) Promover a colaboração entre as associações juvenis no seu âmbito 
de atuação.

CAPÍTULO II

Composição

Artigo 6.º
(Composição)

O CMJS é composto pelos seguintes elementos:
a) O presidente da Câmara Municipal de Silves, que preside ao CMJS;
b) Um membro da Assembleia Municipal de Silves de cada partido ou 

grupo de cidadãos eleitores representados nesse órgão municipal;
c) O representante do Município de Silves no conselho regional de 

juventude;
d) Um representante de cada associação juvenil com sede no concelho 

de Silves, inscrita no Registo Nacional de Associações Jovens (RNAJ);
e) Um representante de cada associação de estudantes do ensino básico 

e secundário com sede no concelho de Silves;
f) Um representante de cada associação de estudantes do ensino 

superior com sede no concelho de Silves;
g) Um representante de cada federação de estudantes inscrita no RNAJ 

cujo âmbito geográfico de atuação se circunscreva à área do concelho de 
Silves ou nas quais as associações de estudantes com sede no Município 
de Silves representem mais de 50 % dos associados;

h) Um representante de cada organização de juventude partidária com 
representação nos órgãos do Município de Silves ou na Assembleia da 
República; e,

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 nacional.

Artigo 7.º
(Observadores)

Integram ainda o CMJS, com estatuto de observador permanente, 
sem direito de voto:

a) O Vereador Permanente da Câmara Municipal de Silves, com 
competências delegadas na área da juventude;

b) Um representante dos serviços da Câmara Municipal de Silves, 
com competências na área da juventude;

c) O presidente da CPCJ, ou seu representante;
d) Um representante do conselho municipal de educação;
e) Um representante de cada conselho executivo dos agrupamentos 

de escolas existentes no concelho de Silves;
f) Um representante de direção de cada estabelecimento do ensino 

superior com sede no concelho de Silves;
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g) Um representante de cada instituição particular de solidariedade 
social, com sede no concelho de Silves, que desenvolva, a título principal, 
atividades relacionadas com a juventude;

h) Um representante de cada associação cultural, recreativa ou despor-
tiva, com sede no concelho de Silves, que desenvolva, a título principal, 
atividades relacionadas com a juventude; e,

i) Um representante de cada associação juvenil ou grupo de jovens, 
informal, com sede no concelho de Silves, não inscritos no RNAJ.

Artigo 8.º
(Participantes Externos)

O CMJS pode, mediante deliberação, convidar a participar nas suas 
reuniões, sem direito de voto, pessoas de reconhecido mérito, outros 
titulares de órgãos do Município de Silves, representantes das entidades 
referidas no artigo anterior que não disponham do estatuto de observador 
permanente ou representantes de outras entidades públicas ou privadas 
cuja presença seja considerada útil para os trabalhos.

CAPÍTULO III
Competências

Artigo 9.º
(Competências Consultivas)

1 — Compete ao CMJS pronunciar -se e emitir parecer obrigatório, 
não vinculativo, sobre as seguintes matérias:

a) Linhas de orientação geral da política municipal para a juventude, 
constantes do plano anual de atividades; e,

b) Orçamento municipal, no que respeita às dotações afetas às políticas 
de juventude e às políticas sectoriais com aquela conexa.

2 — Compete ao CMJS emitir parecer obrigatório, não vinculativo, 
sobre projetos de regulamentos e posturas municipais que versem sobre 
matérias que digam respeito a políticas municipais de juventude do 
Município de Silves.

3 — O CMJS é auscultado pela Câmara Municipal de Silves durante 
a elaboração dos projetos de regulamentos e posturas previstos no nú-
mero anterior.

4 — Compete ainda ao CMJS emitir parecer facultativo sobre inicia-
tivas da Câmara Municipal de Silves 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.

5 — A Assembleia Municipal de Silves pode também solicitar a 
emissão de pareceres facultativos ao CMJS sobre matérias da sua com-
petência com incidência nas políticas de juventude.

Artigo 10.º
(Emissão de Pareceres Obrigatórios)

1 — Na fase de preparação das propostas de documentos relativos às 
alíneas a) e b) do n.º 1 do artigo anterior, a Câmara Municipal de Silves 
reúne com o CMJS para apresentar e discutir as linhas gerais das políticas 
de juventude propostas pelo executivo municipal, assim como para que 
o CMJS possa apresentar eventuais propostas quanto a estas matérias.

2 — Após a aprovação pelo executivo municipal dos documentos a 
que aludem as alíneas a) e b) do n.º 1 do artigo anterior, é da competência 
da Câmara Municipal de Silves enviar esses documentos, bem como 
toda a documentação relevante para análise, ao CMJS, solicitando a 
emissão do parecer obrigatório, não vinculativo, previsto no n.º 1 do 
artigo anterior.

3 — Para efeito de emissão do parecer obrigatório, não vinculativo, 
previsto no n.º 2 do artigo anterior, a Câmara Municipal de Silves deve 
solicitá -lo imediatamente após a aprovação do regulamento para consulta 
pública, remetendo ao CMJS toda a documentação relevante.

4 — O parecer do CMJS solicitado no n.º 2 do artigo anterior deve ser 
remetido ao órgão competente para a deliberação final, no prazo máximo 
de 15 dias contados a partir da solicitação referida no número anterior.

5 — A não emissão de parecer obrigatório, no prazo previsto no 
n.º 4, não obsta à sua apreciação e aprovação pelos órgãos municipais 
competentes.

Artigo 11.º
(Competências de Acompanhamento)

Compete ao CMJS acompanhar e emitir recomendações aos órgãos 
do Município de Silves, sobre as seguintes matérias:

a) Execução da política municipal de juventude;
b) Execução da política orçamental do Município de Silves, no que 

respeita às políticas de juventude;

c) Incidência da evolução da situação socioeconómica do Município 
de Silves, entre a população jovem do mesmo; e,

d) Participação cívica da população jovem do concelho de Silves, 
nomeadamente no que respeita ao associativismo juvenil.

Artigo 12.º
(Competências Eleitorais)

Compete ao CMJS eleger um representante do conselho municipal 
de juventude no conselho municipal de educação.

Artigo 13.º
(Divulgação e Informação)

Compete ao CMJS, no âmbito da sua atividade de divulgação e in-
formação:

a) Promover o debate e a discussão de matérias relativas à política 
municipal de juventude, assegurando a ligação entre os jovens residentes 
no Município de Silves e os titulares dos órgãos da autarquia;

b) Divulgar junto da população jovem residente no Município de 
Silves as suas iniciativas e deliberações; e,

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

Artigo 14.º
(Organização Interna)

No âmbito da sua organização interna, compete ao CMJS:
a) Aprovar o plano e o relatório anual de atividades;
b) Aprovar o seu regimento interno; e,
c) Constituir comissões eventuais para missões temporárias.

Artigo 15.º
(Competências em Matéria Educativa)

Compete ao CMJS acompanhar a evolução da política de educação 
através do seu representante no conselho municipal de educação.

CAPÍTULO IV
Direitos e Deveres dos Membros do CMJS

Artigo 16.º
(Direitos dos Membros do CMJS)

1 — Os membros do CMJS identificados nas alíneas d) a i) do ar-
tigo 6.º têm o direito a:

a) Intervir nas reuniões do plenário;
b) Participar nas votações de todas as matérias submetidas à apre-

ciação do CMJS;
c) Eleger um representante do CMJS no conselho municipal de edu-

cação;
d) Propor a adoção de recomendações pelo CMJS; e,
e) Solicitar e obter acesso à informação e documentação necessárias 

ao exercício do seu mandato, junto dos órgãos e serviços do Município 
de Silves.

2 — Os restantes membros do CMJS apenas gozam dos direitos 
identificados nas alíneas a), d) e e) do número anterior.

Artigo 17.º
(Deveres dos Membros do CMJS)

Os membros do CMJS têm o dever de:
a) Participar assiduamente nas reuniões do CMJS ou fazer -se subs-

tituir, quando legalmente possível;
b) Contribuir para a dignificação dos trabalhos do CMJS; e,
c) Assegurar a articulação entre as entidades que representam e o 

CMJS, através da transmissão de informação sobre os trabalhos deste.

CAPÍTULO V
Organização e Funcionamento

Artigo 18.º
(Funcionamento)

1 — O CMJS pode reunir em plenário e em secções especializadas 
permanentes.
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2 — O CMJS pode consagrar no seu regimento interno a constituição 
de uma comissão permanente que assegure o seu funcionamento entre 
reuniões de plenário.

3 — O CMJS pode ainda deliberar a constituição de comissões even-
tuais de duração temporária.

Artigo 19.º
(Plenário)

1 — O plenário do CMJS reúne ordinariamente quatro vezes por ano, 
sendo uma das reuniões destinadas à apreciação e emissão de parecer 
em relação ao plano anual de atividades e ao orçamento do Município 
de Silves e a outra destinada à apreciação do relatório de atividades do 
Município de Silves.

2 — O plenário do CMJS reúne ainda extraordinariamente por ini-
ciativa do seu presidente ou mediante requerimento de pelo menos um 
terço dos seus membros com direito de voto.

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 CMJS e asseguram, quando necessário, a condução 
dos trabalhos.

4 — As reuniões do CMJS devem ser convocadas em horário compa-
tível com as atividades académicas e profissionais dos seus membros.

Artigo 20.º
(Comissão Permanente)

1 — A constituição de uma comissão permanente do CMJS, nos ter-
mos do n.º 2 do artigo 18.º, depende da respetiva consagração regimental 
e da sua aprovação por 2/3 dos membros do CMJS.

2 — Compete à comissão permanente do CMJS:
a) Coordenar as iniciativas do CMJS e organizar as suas atividades 

externas;
b) Assegurar o funcionamento e a representação do CMJS entre as 

reuniões de plenário; e,
c) Exercer as competências previstas no artigo 13.º que lhe sejam 

eventualmente delegadas pelo plenário, desde que previsto no respetivo 
regimento.

3 — O número de membros da comissão permanente é fixado no 
regimento do CMJS e deve ter em conta a representação adequada das 
diferentes categorias de membros identificados no artigo 6.º

4 — O presidente da comissão permanente e os demais membros são 
eleitos pelo plenário do CMJS.

5 — Os membros do CMJS indicados na qualidade de autarcas não 
podem pertencer à comissão permanente.

6 — As regras de funcionamento da comissão permanente são defi-
nidas no regimento do CMJS.

Artigo 21.º
(Comissões Eventuais)

Para a preparação dos pareceres a submeter à apreciação do plenário do 
CMJS e para a apreciação de questões pontuais, pode o CMJS deliberar 
a constituição de comissões eventuais de duração temporária e limitada, 
nos termos previstos no seu regimento.

Artigo 22.º
(Normas Aplicáveis)

Ao funcionamento do CMJS aplica -se o disposto:
a) No seu regimento, a aprovar na primeira reunião plenária após a 

constituição do CMJS;
b) No presente regulamento;
c) Na Lei n.º 8/2009, de 18 de fevereiro, com a redação conferida 

pela Lei n.º 6/2012, de 10 de fevereiro; e,
d) No Código do Procedimento Administrativo.

CAPÍTULO VI

Apoio à Atividade do CMJS

Artigo 23.º
(Apoio Logístico e Administrativo)

O apoio logístico e administrativo ao funcionamento do CMJS é da 
responsabilidade da Câmara Municipal de Silves, respeitando a autono-
mia administrativa e financeira do Município de Silves.

Artigo 24.º
(Instalações)

1 — O Município de Silves deve disponibilizar instalações condignas 
para o funcionamento do CMJS.

2 — O CMJS pode solicitar a cedência de espaço a título gratuito à 
Câmara Municipal de Silves para organização de atividades promovidas 
por si ou pelos seus membros e para proceder a audição com entidades 
relevantes para o exercício das suas competências.

Artigo 25.º
(Publicidade)

O CMJS publicita as suas deliberações e divulga as suas iniciativas 
através dos meios informativos pertencentes ao Município de Silves.

Artigo 26.º
(Sítio na Internet)

O CMJS deve solicitar em tempo útil, junto dos serviços municipais 
competentes, a divulgação na internet, no sítio institucional do Município 
de Silves, das suas iniciativas e deliberações, bem como de informação 
atualizada sobre a sua composição, competências e funcionamento.

CAPÍTULO VII

Disposições Finais e Transitórias

Artigo 27.º
(Regimento)

O CMJS aprova o respetivo regimento interno do qual devem 
constar as regras de funcionamento que não se encontram previstas 
na Lei n.º 8/2009, de 18 de fevereiro, com a redação conferida pela 
Lei n.º 6/2012, de 10 de fevereiro, e no Código do Procedimento Ad-
ministrativo, bem como a composição e competências da comissão 
permanente.

Artigo 28.º
(Direito Subsidiário)

Em tudo o que não estiver previsto no presente regulamento, aplicar-
-se -á o disposto na Lei n.º 8/2009, de 18 de fevereiro, com a redação 
conferida pela Lei n.º 6/2012, de 10 de fevereiro, e no Código do Pro-
cedimento Administrativo.

Artigo 29.º
(Dúvidas e Omissões)

Todos os casos omissos e dúvidas suscitadas na interpretação e apli-
cação do presente regulamento, que não possam ser resolvidos pelo 
recurso aos critérios legais de interpretação e integração de lacunas, são 
decididos por deliberação da Câmara Municipal de Silves.

Artigo 30.º
(Entrada em Vigor)

O presente regulamento entra em vigor no prazo de 15 dias úteis após 
a data da sua publicação no Diário da República.

7 de março de 2016. — A Presidente da Câmara, Rosa Cristina Gon-
çalves da Palma.
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 MUNICÍPIO DE TOMAR

Aviso n.º 3428/2016

Procedimento concursal comum para recrutamento de um traba-
lhador em regime de contrato de trabalho em funções públicas 
por tempo indeterminado para carreira e categoria de assistente 
operacional — atividade de Coveiro.

1 — Para os devidos efeitos se torna público que, no uso da com-
petência que me é conferida pela alínea a) do n.º 1 do artigo 35.º 
da Lei 75/2013, de 12 de setembro, na sua atual redação, por meu 
despacho de 16 de novembro de 2015 e nos termos do disposto nos 


