REGULAMENTO INTERNO DO CONSELHO REGIONAL
VI Conselho Regional – 3 de outubro de 2020– Ponta do Sol

Artigo 1.º
(Natureza)
O Conselho Regional é o órgão responsável pelo desenvolvimento e execução da linha
política da JSD Madeira definida pelo Congresso Regional, bem como pela fiscalização das
atividades da Comissão Política Regional, da Comissão Permanente e dos órgãos
concelhios da JSD na Madeira.

Artigo 2.º
(Competência)
Compete ainda ao Conselho Regional, para além do definido no artigo anterior:
a) Aprovar os princípios fundamentais da atuação política da JSD Madeira, na linha
definida pelo Congresso Regional;
b) Apreciar a atuação da Comissão Política Regional;
c) Substituir, por proposta dos respetivos órgãos, os membros demissionários,
exonerados ou expulsos da Comissão Política Regional e da Mesa, exceto quando
se tratar do respetivo Presidente;
d) Apreciar a atuação dos membros referidos nas alíneas j) a s) do artigo 39º;
e) Em caso de emergência, assumir as funções do Congresso Regional da JSD
Madeira até à convocação deste;
f) Apresentar o seu relatório de atividades ao Congresso Regional;
g) Aprovar o Orçamento e as Contas da JSD Madeira na Região;
h) Designar os seus representantes no Conselho Nacional da JSD;
i) Designar os seus representantes no Conselho Regional do PPD/PSD;
j) Deliberar sobre o disposto na alínea k) do artigo 15º;
k) Deliberar sobre os representantes regionais da JSD Madeira aos Congressos
Nacionais do PPD/PSD;
l) Deliberar sobre o rateio e sobre o modo de eleição dos representantes com base
na alínea a) do n.º 1, do artigo 39.º;
m) Homologar os Regulamentos Internos dos Estudantes Social Democratas e dos
Jovens Autarcas Social Democratas;

n) Aprovar o regulamento do Congresso nos termos da alínea h) do número 2 do
artigo 50.º;
o) Designar a Comissão Organizadora do Congresso sob proposta da Comissão
Política Regional, nos termos do n.º 5 do artigo 37.º;
p) Deliberar sobre a alteração da sede nos termos do disposto no número 2 do artigo
6.º;

Artigo 3.º
(Composição)
1. Compõem o Conselho Regional, com direito a voto, os seguintes filiados eleitos pelo
Congresso Regional:
a) A Mesa;
b) 54 Vogais efetivos e 17 suplentes eleitos pelo Congresso Regional;
c) A Comissão Política Regional;
d) Os membros do Gabinete de Assessoria;
e) Os membros da Direção e Mesa dos Estudantes Social Democratas;
f) Um representante de cada núcleo estudantil devidamente instituído, de acordo
com o estipulado no Regulamento Interno da estrutura;
g) Os membros da Direção e Mesa dos Jovens Autarcas Social Democratas;
h) Os Presidentes das Comissões Políticas Concelhias;
i) Os membros do Secretariado;
2. Os membros da Comissão Política Regional e da Comissão Permanente não terão direito
a voto sobre matérias relacionadas com a sua atuação.
3. Nas reuniões do Conselho Regional participarão ainda, sem direito a voto, embora com
direito a uso da palavra:
a) O Conselho de Jurisdição Regional;
b) Os Presidentes dos Núcleos de Freguesia devidamente instituídos na R.A.M;
c) Os convidados que o Conselho Regional ou a Comissão Política Regional
entendam convidar;
d) Os deputados, os Presidentes das Câmaras Municipais, os Vereadores, os
Presidentes de Juntas de Freguesia, os membros de Juntas de Freguesia, e os
membros do Governo Regional indicados pela JSD Madeira.

4.- Nas reuniões do Conselho Regional participarão sem direito a voto e sem direito a uso
da palavra, observadores que o Conselho Regional ou a Comissão Política Regional
entendam convidar.

Artigo 4.º
(Reuniões)
1- O Conselho Regional reúne ordinariamente três vezes por ano.
2- Da ordem de trabalhos poderão constar duas partes distintas, sendo que uma será de
âmbito político/partidário e a outra de âmbito temático, previamente definida pela Comissão
Política Regional.
3- As reuniões realizar-se-ão sempre que possível nos diferentes concelhos da Região
Autónoma da Madeira.
4- Não estando reunidas as condições mínimas de segurança, sobre diferentes modos,
exigíveis para a realização de uma reunião presencial, esta poderá ocorrer com recurso aos
meios telemáticos considerados mais adequados no momento.
5- Perde a qualidade de Conselheiro Regional o vogal eleito em Congresso que dê três faltas
injustificadas.

Artigo 5º
(Reuniões Extraordinárias)
1- O Conselho Regional pode ainda reunir extraordinariamente por convocação do
Presidente da Mesa ou por quem o substituir, a pedido da Comissão Política Regional, do
Conselho de Jurisdição Regional ou da maioria dos seus elementos.
2- Aplicam-se às reuniões do Conselho Regional extraordinárias o número 2 do artigo 38.º,
e 3, 4 e 5 do artigo anterior.

Artigo 6º
(Mandatos)
1- O mandato tem a duração de dois anos de acordo com o número 1 do artigo 26º dos
Estatutos Regionais da JSD Madeira.
2- Os membros do Conselho Regional podem pedir a suspensão do seu mandato, mediante
prévia participação à Mesa, por escrito.
3- Perde a qualidade de conselheiro regional o vogal eleito em Congresso que dê três faltas
injustificadas.
4- As justificações das faltas têm de dar entrada na Mesa, por escrito e até cinco dias úteis
após a realização da referida reunião.

5- A perda de mandato será declarada mediante comunicação da Mesa.

Artigo 7º
(Natureza, Composição e Competências da Mesa)
1- A Mesa do Conselho Regional é composta pelos membros da Mesa do Congresso
Regional, que preside aos trabalhos com direito a voto.
2- Compõem a Mesa, os seguintes filiados na JSD Madeira, eleitos pelo Congresso
Regional:
a) O Presidente;
b) Dois Vice-Presidentes;
c) Dois Secretários.
3- O Presidente da Mesa poderá solicitar de quaisquer órgãos regionais ou locais da JSD
Madeira as informações que tiver por necessárias.

Artigo 8º
(Deliberações)
O Conselho Regional só poderá deliberar estando presente mais de metade dos seus
membros em efetividade de funções.

Artigo 9º
(Convocatória)
1- As reuniões terão de ser convocadas com, pelo menos, sete dias de antecedência.
2- Compete ao Presidente da Mesa ou quem o substituir elaborar e divulgar a ordem de
trabalhos.

Artigo 10º
(Propostas)
1- Poderão os membros do Conselho Regional enviar ao Presidente da Mesa com
antecedência de quarenta e oito horas propostas sobre quaisquer dos pontos constantes da
ordem de trabalhos, por escrito.
2- No início da reunião deverá ser distribuída a todos os elementos uma cópia das
propostas para discussão.

Artigo 11º
(Tempo e ordem de intervenção)
1- Será fixado um período para discussão no qual cada orador inscrito poderá intervir
durante pelo menos três minutos.
2- A palavra será concedida por ordem de inscrição, admitindo-se a troca de um orador por
outro.
3- Qualquer Conselheiro poderá prescindir a qualquer momento do uso da palavra.

Artigo 12º
(Pedidos de esclarecimento)
Os pedidos de esclarecimentos deverão ser formulados após a intervenção de cada um dos
oradores.

Artigo 13º
(Direito de Protesto)
1- Qualquer Conselheiro tem o direito de protesto ou contraprotesto. Para o efeito ser-lhe-á
atribuído um período máximo de dois minutos.
2- Os Conselheiros que pretendam usar da palavra para protesto ou contraprotesto limitarse-ão a indicar sucintamente o seu objetivo e fundamento.

Artigo 14º
(Votação)
1- A votação efetuar-se-á por escrutínio secreto sempre que estejam envolvidos nomes de
pessoas.
2- O exercício de direitos inerentes à qualidade de militante da JSD Madeira é em todas as
circunstâncias pessoal, não sendo, pois, delegável.

Artigo 15º
(Funcionamento dos Trabalhos)
Será lavrada uma ata da reunião, onde deverão constar as presenças, a ordem de
trabalhos, os resumos de cada deliberação tomada e as declarações de voto, se as houver.

Artigo 16º
(Declaração de Voto)
1- Considera-se declaração de voto, toda e qualquer manifestação de vontade formalizada
por escrito, através da qual qualquer Conselheiro justifique o seu sentido de voto.
2- As declarações de voto deverão dar entrada na Mesa até o final da reunião, mas para
serem aceites, terão de ser anunciadas no ato de votação.

Artigo 17º
(Encerramento da Reunião)
No final de cada reunião a Mesa elaborará e submeterá à votação as conclusões da reunião
que, posteriormente, serão tornadas públicas.

Artigo 18º
(Lacunas)
A integração de lacunas bem como das dúvidas suscitadas pela interpretação de qualquer
das normas far-se-á recorrendo, em primeiro lugar, à analogia das disposições dos
presentes estatutos; em segundo lugar aos estatutos nacionais da JSD e, em terceiro lugar,
aos do PPD/PSD Madeira, em tudo aquilo que não contrarie os presentes estatutos
regionais e subsidiariamente à lei.

Artigo 19º
(Alteração)
O presente Regulamento só poderá ser alterado em Conselho Regional.

Artigo 20º
(Entrada em vigor)
Este regulamento entra em vigor após aprovação.

Ponta do Sol, 3 de outubro de 2020

