
CONSELHO ECONÓMICO E SOCIAL MUNICIPAL 

REGULAMENTO 

Artigo 1!! 
(Natureza) 

O Conselho Económico e Social Municipal {CESM) pretende ser um órgão de análise, reflexão e 

consulta no âmbito da política e dos atos de gestão económico-financeira e social do 

Município de Vila Nova de Poiares, composto por representantes dos órgãos eleitos, executivo 

e deliberativo e da sociedade civil, destinado a promover o diálogo entre os diferentes atores 

da sociedade civil e política, tendo por objetivo a análise, aconselhamento e concertação das 

melhores estratégias para a sustentabilidade financeira e social do Município numa linha de 

transparência de processos e concertação de ideias e estratégias no âmbito do 

desenvolvimento do concelho. 

Artigo 2!! 
(Objetivos) 

São objetivos do Conselho Económico e Social Municipal: 

a) Promover o debate e o pensamento estratégico através da reflexão sobre os problemas 

financeiros do concelho e a seleção das melhores estratégias para uma boa e transparente 

execução orçamental; 

b) Estimular e promover a participação pública individual e coletiva, apoiando a Autarquia na 

definição das políticas municipais num espírito de cidadania ativa e responsável; 

e) Acompanhar a ado1,-ão e irnpiementação das políticas loc.ai:. eir1 função da sua 

sustentabilidade económica, financeira e social; 

Artigo 3!! 
(Competência) 

Compete ao Conselho Económico e Social Municipal: 

a) Analisar os documentos de execução e controle orçamental e contabi lística e identificar as 

questões, problemas e dificuldades mais relevantes; 

b) Apresentar pareceres e propostas de intervenção tendentes à resolução dos problemas 

detetados; 

c) Pronunciar-se sobre as propostas de planos de âmbito municipal e sobre as políticas de 

reestruturação e de desenvolvimento económico, financeiro e social, que o Executivo 

Mur.ic!pal entenda submeter-lhe; 

d) Pronunciar-se sobre os anteprojetos do orçamento e das grandes opções do plano, dos 

planos de desenvolvimento económico, financeiro e social, e das orientações estratégicas, 

bem como sobre o:; relatório:; da r:::spt=tiva c:xecução; 

e) Pronunciar-se sobre as eventuais candidaturas e utilização dos fundos comunitários, 

estruturais e específicos; 
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f) Apreciar regularmente a evolução da situação económica e financeira do Município; 

g) Fornecer informações, indicadores e contribuições que sejam relevantes para o 

desenvolvimento económico e para a sustentabilidade financeira do Município; 

Artigo42 

(Direito à Informação) 

Qualquer membro do Conselho Económico e Social Municipal, pode requerer à Autarquia os 

elementos de informação que considere necessários. 

Artigo 52 

(Dever de Informação) 

1. A Autarquia manterá o Conselho informado acerca da execução orçamental e das 

dificuldades e problemas relevantes detetados nesse âmbito. 

2. A Autarquia deve consultar o Conselho, sempre que as circunstâncias o permitam, 

relativamente às matérias referidas no número anterior. 

3. A Autarquia deve ponderar sobre as propostas do Conselho Financeiro e, sempre que 

possível, justificar as suas opções quando não forem coincidentes. 

Artigo 62 

(Composição) 

1. O Conselho Económico e Social Municipal tem a seguinte composição : 

a) O Presidente da Câmara Municipal, que preside ao Conselho; 

b) O Vice-Presidente da Câmara Municipal, que substitui o presidente na sua ausência; 

c) Um vereador indicado pela oposição; 

d) Um eleito da Assembleia Municipal indicado por cada uma das forças políticas com 

representação naquele órgão autárquico; 

e) Um cidadão de reconhecida idoneidade indicado por cada uma das forças políticas com 

representação nos diferentes órgãos autárquicos do Concelho; 

f) Um técnico da área financeira e contabilística da autarquia; 

g) Dois cidadãos de reconhecida notoriedade e prestígio locais, a designar pelo Presidente, 

sendo um proveniente do sector social (educação e desporto incluídos) e outro do económico. 

2. O mandato dos membros do Conselho Económico Social Municipal corresponde ao período 

do mandato autárquico e cessa com a tomada de posse dos novos membros. 

Artigo 72 

(Perda de mandato e substituição) 

1. Perdem o mandato os membros que: 

a) Deixem de ser reconhecidos como tais pelas entidades que os indicaram, devendo estas dar 

conhecimento do facto, por escrito, ao presidente do Conselho; 

b) Não cumpram os requisitos de participação previstos no regulamento. 



2. Tendo conhecimento de qualquer renúncia ou perda de mandato pelos motivos referidos 

nas alíneas a) e b) do número anterior, o presidente do Conselho Económico Social Municipal 

solicita à entidade que indicou esse membro, que proceda à sua substituição. 

Artigo 82 

(Deveres) 

1. Nas suas intervenções, os membros do Conselho Económico Social terão em consideração, 

acima de tudo, os interesses do Município de Vila Nova de Poiares, sem prejuízo de 

valorizarem uma determinada perspetiva particular. 

2. Os membros do Conselho Económico e Social Municipal devem ainda: 

a. Respeitar os outros membros, colaborando com eles no sentido de se encontrarem pontos 

de convergência e consensos; 

b. Cumprir as tarefas de que foram incumbidos e que aceitaram. 

Artigo 92 

(Direitos) 

1. Os membros do Conselho Económico e Social Municipal têm o direito de emitir a sua 

posição sobre os temas em debate bem como de efetuar todo o tipo de sugestões que 

considerem pertinentes. 

2. Nenhum membro pode ser excluído antes de terminado o mandato exceto se assim o 

desejar. 

3. Os membros do Conselho Económico e Social Municipal têm o direito de ser informados 

sobre todas as matérias relativas à atividade do mesmo. 

Artigo 102 

(Compet ências Próprias do Presidente do Conselho) 

1 · S5o compet ênci;:is própr:as do Pres:dcnte do Conselho: 

a. Representar o Conselho Económico e Social Municipal; 

b. Dirigir e coordenar os trabalhos, estimulando a participação dos seus membros de uma 

forma coordP.nada ; 

c. Criar as condições para a geração de consensos em torno dos temas em debate; 

d. Manter um registo de presenças nas reuniões; 

e. Marcar e convocar as reuniões; 

f. Definir a ordem do dia; 

g. Dar publicidade às decisões do Conselho Económico e Social Municipal.: 

h. Redigir as atas. 

2. O Presidente manterá o Conselho informado de todas as atividades de representação e da 

correspondência recebida, bem como de toda a informação útil. 



Artigo 112 
(Secretário) 

1. No exercício das suas competências próprias, o Presidente do Conselho é coadjuvado por 

um trabalhador pertencente à Autarquia que desempenhará as funções de secretário. 

2. O secretário designado prestará o apoio que lhe for solicitado, designadamente em matéria 

administrativa prevista neste regulamento. 

3. O secretário (também poderá) ou deverá receber toda a correspondência do Conselho e 

desenvolver todos os procedimentos inerentes á mesma, bem como responsabilizar-se pela 

redação das respetivas atas. 

Artigo 122 
(Plenário) 

1. O plenário é constituído por todos os membros do Conselho Económico e Social Municipal 

referidos no n.º 1 do artigo 6º. 

2. O Conselho Económico e Social Municipal reúne ordinariamente quatro vezes por ano e 

extraordinariamente por iniciativa do respetivo Presidente do Conselho ou de 1/3 dos seus 

membros. 

3. Compete ao Presidente do Conselho a convocação de todas as reuniões. A convocatória é 

entregue a cada um dos membros do Conselho, dela constando o dia, hora e local da reunião e 

a respetiva ordem do dia. 

4. A marcação de cada uma das reuniões ordinárias é realizada no final da reunião ordinária. 

5. A convocatória é enviada em carta simples ou correio eletrónico, com a antecedência 

mínima de 10 dias. 

6. A convocação de uma reunião extraordinária processa-se de forma análoga à descrita no 

número anterior, sendo o prazo de convocação reduzido para 5 dias. 

Artigo 132 

(Ordem do dia) 

1. A definição da Ordem do Dia é da responsabilidade do Presidente do Conse lho. 

2. A Ordem do Dia é enviada aos membros do Conselho, juntamente com a convocatória. 

4. A inclusão de novos pontos na Ordem do Dia, por proposta de qualquer um dos membros, 

deve ser submetida a votação. 

Artigo 142 

(Decisões) 

1. No exercício das suas funções, o Conselho pode emitir decisões de recomendação ou de 

parecer; 

2. O Conselho Ec0i16mico e Sociâl Municlpâl delibera poi maioilâ simples. 



Artigo 152 

(Publicidade das decisões) 

l. Todas as decisões são enviadas pelo Presidente do Conselho ao Executivo Municipal e ao 

Presidente da Assembleia Municipal. 

2. A Autarquia publicitará todas as decisões na sua página oficial na internet. 

3. O Presidente do Conselho pode remeter as decisões às entidades ou indivíduos que 

considerar por conveniente, designadamente aos serviços desconcentrados da administração 

do Estado que tutelem as temáticas em causa. 

Artigo 162 

(Atas) 

l. De cada reunião será lavrada uma ata contendo um resumo do que nela tiver ocorrido e 

indicando, designadamente, a data e o local da reunião, os membros presentes, os assuntos 

apreciados, as opiniões e os consensos alcançados, as decisões tomadas e, se for caso disso, o 

resultado das votações. 

2. A ata será remetida atempadamente aos membros do Conselho. 

3. A votação da ata decorrerá na reunião seguinte àquela que diz respeito. 

4. Os membros do Conselho Económico e Social Municipal farão juntar à ata, se assim o 

entenderem, as suas declarações de voto e as razões que o justifiquem. 

Artigo 172 

(Revisão do Regulamento) 

O presente Regulamento poderá ser revisto por iniciativa do próprio Conselho ou da 

Autarquia, no máximo de uma vez por ano, carecendo a sua aprovação do voto favorável de 

2i3 dos membros. 

Artigo 182 
(Entrada em Vigor) 

O presente regulamento entre em vigor no dia útil imediatamente a seguir à sua aprovação 

pelo respetivo órgão, devendo o mesmo ser, ulteriormente, publicitado na página oficia l da 

internet da autarquia. 

[ ' 
1 



PARECER 

OBJECTO: Criação de Conselho Consultivo. 

Procura saber, em resumo, o Exrnº Senhor Presidente da C. M. de Vila Nova de 

Poiares. se a criação de um Conselho Consultivo, tendo por objecto questões de 

ordem económica e financeira relativas à vida do Município, é admissivel do ponto de 

vista legal, atenta a circunstância de se encontrar, tal matéria, omissa na legislação 

relativa às autarquias legais, designadamente na Lei riº 7512013, de 12 de Setembro. 

Tal órgão, de na1ureza meramente consultiva, tenderia a aproximar os munícipes da 

realidade financeira do Município e, ainda, a promover debates, elaborar pareoor e, 

finalmente, sugerir a adopção de estratégias à medidas, aos órgãos autárquicos, com 

competência para as acolher e aprovar. 

Para tanto, junta ii questão, o Exmº Senhor Presidente, uma proposta de Regulamento 

de tal Conselho, visando aferir se o mesmo se conforma com e enquadramento 

jurídico da Administração Local e o propósito de criação de tal órgão, 

A questão coloca·se com pertinência, atenta a defiflição legal, política e orgânica que 

regulamentação legal que o Regime Jurídico das Autarquias Locais estabelece na Lei 

nº 75/2013. 

Mais se compreendem as dúvidas suscitadas, porquanto no mesmo diploma legal - a 

respe!to das Ent'ldades lntermun'1c'ipa!s art. 9" e ss do Regime Jurídico das Aut;:irquias 

Locais · se encontra previsto um Conselho Consultivo, destinado a pronunc1ar·se 

sobre investimentos relevantes, enquanto tal não sucede na disciplina relativa às 

autarquias. 

Contudo, e em meu entendimento, a não prev,são de tal órgão no regime juridico das 

autarquias. e a ausência de quaisquer norma deferindo poderes de criação de órgãos 

5uplernentares, de natureza consultiv~. n.§o impeda 3 respectiva c.tiação. 

De facto, o Reqime Juridico das Autarquias Lar.ois define. r0m ngor, as atribu;çães, 

oornpetências, funcionamento e relação entre os órgãos das mf'smA$ e. os 

Hu~ /l.ri\.tir.1..-s ~ra.~J MencJi=-; ! r.·· ~1 1 nuir,f;j: .Po P<ilaitit-J.200-12.l! Lou5;i 

O.-TIJil. amuieob11~~·çrnJ1LC"jm : ~Nm.: ~\l'..!' 9;t(i 3CiJ 

Ao/' (j(j~ dti Ur/'"11~ 1 E:llo-t:(\ :3 1 LOjtl )] i 'Ju,ntJ do S6xí.1 1 ~;t(H) Vil;i. Re :.:i 

t•llJil. Jr'li:"r!n:•bar(l:f.l]rn<iil.tom ~~11.· '1~9 3;:1f<:1 



A.rnér!co Ban:ista 

administrados, tendo presente, desde logo a possibilidade de cidadãos poderem 

provocar, em determinadas situações, a convocação do Órgão Deliberativo, com 

participação no mesmo e, em condições ali previstas. 

Também admite, a Lei, a existencia de referendos locais (art. 240° da CRP) embora 

excluindo do respectivo ãmbito. as matérias económicas e financeiras - v. ali" 4. nº 1, 

e) e d) da Lei Orgánica nº 412000, de 24 de Agosto • cuja competência, se mantém 

exclusivamente na eGlera do executivo 1:amarârio, e sujei\o a sufrágio e fiscalização da 

assembleia deliberativÇ!. 

O certo é, que o enquadramento jurídico-constitucional, bem como a sua 

concrefü:aç<io em sede de ordenamento jurídico ordinário - ar!. n" 2 da Lei n• 7512013, 

de 12 de Setembro - se baseia, antss de mais, na prossecução dos interesses dos 

administrados, sendo de resto esta a base constitucional subjacente a estes órgãos de 

natureza politico-administrativa (art.235°, n°2 da CRP) 

Também o enquadramento jurídico relativo à administração. no sue todo. através do 

Código de Procedimento Administrativo, vem consagrar, nos seus arts 7° e 8°, e os 

Principias da Colaboraçãc entre Administração e Particulares, bem com o Principio ela 

Part1c1pação. impondo, este último, aos órgão da Administração, o dever de assegurar 

a participação dos particulares, bem como das associações, que tenham por objecto a 

defesa dos seus interesses. 

Assim, sendo, e tendo em consideração o projecto de Regulamento do Órgão 

Consultivo a criar, fácil se toma verificar que o mesmo visa prosseguir uma 

participação e debate alargados, que n(lo restrito aos õrgãos com competência própria, 

previstos na !ez, cem a partic~p.açã.o de e.~nen!os represen?.ativos da c0n1u!""!tdBd€' 

correspcndente ao Município, das grandes opções e estratégias eoonómicas e 

financeiras deste L1ltimo, bem como um <icompanhamento da execução das mesmas. 

Ora. atenta a dramatica situação vivióa no País, bem wmo nas auta,.quias locais, urge 

racionalizar a gestão dos dinheiros públicos tendo em consideração a escassez dos 

mesmos. e a sua indispensável canalização para a satisfação dos interesses dos 

rnun icipes. 

/\z~irri. 1 tzl órgf::o, vcrr. 3portnr à act:vidade ~Jiuni:;ipaT, tim conjunto de cor.tributos {q1.1ê 

pCJdem os .f"ft9s.mos_ na esfera das suas atn .. b!.-0i_~s e comvetBncias ~co!her ou nBo}, 

:-b) /1r1::.h1.k~ Sou::.o M~tJtJ~:;. 1 r"l" i~ 1 U:virir;_, o:~ 1'.11.:i:::Lc(::,·oc~-~J'.; : 0t.ic;ii 

tm.::iiL amtrkob<lp@gm;::itl ... -(lIT• ll"fm.: !1-32 '990 "3&:!. 

Ali' (ili.ide"' d~ Ort~(" i FiltX:r"l :::t 1 l{'Jj.""I ~ 1 O!Jitit;:i: (fõ ">ti,1;C · _'i(llf.I \iíi.;i fh.•~I 

~m..Jil. ,1mi:.-k~l:t.t1~f.l.(f!rn~it.((ltn i ttlf." i'~!:' jl~'t'<.n 



Amú'co Baptislo 

que os habilitem a melhor adequar o seu desempenho aos interesses e anseios dos 

munícipes. 

Náo se trata, pois, de criar novos órgãos de carácter deliberativo ou executivo, nem 

muito menos de uma transferência de poderes para tal órgão, o qLJal, de resto, na sua 

composição replica, lambem, as relativas posições e rnpresentações de forças 

partidárias, visando permibr, que as posições sustentadas pelos mesmos, possam ser 

objecto de análise em tal Forum, conjuntamente com as dos cidadãos ali representados 

Sublinhe-se, finalmente, que o recurso a este tipo de órgãos, que visam acompanhar e 

e aconselhar a actividade política dos órgãos autarquices, çom uma participaçào 

alargada a não eleitos, vem sendo sentida e acolhida por várias autarquias, visando 

uma maior proximidade da gestão pofitica-autárquica entre os órgão eleitos e a 

comunidade a que o seu labor se dirige, como sejam os casos dos Conselho Municipal 

das Comunidades (Município do Porto) e o Conselho Municipal Sénior de Lagos_ 

Em conclusiio. e nosso entendimento, que quer a criação do órgão, quer as 

competências ali previstas, em nada oFendem o ordenamento jurídico Português e. 

mL1ilo menos, o Regime Juridico das Autarqü1as, antes permitindo, urna maior 

proximidade e participação dos administrados nas decisões (sectoriais) que lhe 

respeitam, concretiZàndo, ainda que de forma supletiva, os Princípios Administrativos 

e.cima mencionados. 

Lousã, 2012.03.03 

ri1.J,l .ru1strdi:~ Si:,it;~.J Mo!'.r:df"", : v ;;:2 1 O=Ji!".!~:?' 00 .P.aiJCii;-J;.tQ(l.]23 LG.u~ 

C":ru t rim,,.riC'Qllíiil'.J~~~m;:ijl .cnm ! ~IM.: ~):1:1 ~~ :\l>) 

A'J, 4 Cid~o:I~ ..::1;' Q~n~ j B~oc~ J ! l~1J' .):3 1 OuintJ d;;i Se.AI., 1 5üt..1.l iril<i Fi~;;ii 

~ ..... ,.it <1~1tcob .. ~p~Qrna1l.cu·1t; ~l'.Jf.: '..:'~~ .JTl 001 


