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REGIMENTO DO CONSELHO GERAL 

CAPÍTULO I 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Artigo 1º 

Objeto 

O presente regimento estabelece o quadro de regras de organização interna e de funcionamento do Conselho 

Geral do Agrupamento de Escolas de Colmeias, nos termos previstos no Decreto-Lei n.º 75/2008, de 22 de Abril, 

na redação dada pelo Decreto-Lei nº 137/2012, de 2 de julho. 

Artigo 2º 

Natureza e âmbito 

O Conselho Geral é o órgão de direção estratégica que tem como objetivo a adaptação ao novo regime de 

autonomia, administração e gestão da escola, consagrado no Decreto-Lei n.º 75/2008, de 22 de abril, na redação 

dada pelo Decreto-Lei nº 137/2012, de 2 de julho. 

. 

Artigo 3º 

Composição 

A composição do Conselho Geral obedece ao definido no artigo 7º do Regulamento Interno do Agrupamento de 

Escolas de Colmeias. Assim, o Conselho Geral é constituído por vinte e um membros eleitos e designados nos 

termos do artigo  60.º do Decreto-Lei n.º 75/2008, de 22 de abril, na redação dada pelo Decreto-Lei nº 137/2012, 

de 2 de julho, a saber: 

a) Oito representantes do pessoal docente; 

b) Dois representantes do pessoal não docente; 

c) Cinco representantes dos pais e encarregados de educação; 

d) Três representantes do município; 

e) Três representantes da comunidade local. 

2. O diretor do Agrupamento de Escolas de Colmeias participa nas reuniões do conselho geral, sem direito a 

voto. 

Artigo 4º 

Duração dos mandatos  

1. O mandato dos membros docentes, não docentes, Autarquia e Comunidade Local no Conselho Geral tem a 

duração de quatro anos. 

2. O mandato dos representantes dos Pais e Encarregados de Educação tem a duração de dois anos escolares. 

3. Os membros do Conselho Geral são substituídos no exercício das suas funções se, entretanto, perderem a 

qualidade que possibilitou a respetiva eleição ou designação. 

4. As vagas resultantes da cessação de mandato serão preenchidas pelo primeiro candidato não eleito, segunda 

a respetiva ordem de precedência a que pertencia o titular do mandato, ou pelos membros suplentes da 

mesma lista. 
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5. Esgotadas as hipóteses de substituição dos membros docentes e não docentes eleitos para o Conselho Geral, 

proceder-se-á a uma eleição intercalar apenas para o(s) elemento(s) em falta, respeitando-se, com as 

devidas adaptações, o disposto no artigo 16º do regulamento interno do Agrupamento. 

Artigo 5º 

Perda de mandato  

1. A perda de mandato verifica-se quando, após a eleição ou designação, o seu titular seja colocado em situação 

que o torne inelegível ou não designativo. 

2. A perda de mandato também se aplica a todos os membros nos termos previstos no artigo 19º do presente 

Regimento. 

3. Compete ao plenário do Conselho Geral declarar a perda de mandato dos seus membros, nos casos previstos 

no número anterior. 

Artigo 6º 

Suspensão de mandato  

1. Qualquer membro do Conselho Geral pode pedir a suspensão provisória do mandato e a respetiva 

substituição em caso de motivo relevante que o impossibilite de estar presente em reuniões por período 

superior a noventa dias. 

2. O pedido de suspensão, devidamente fundamentado, deverá ser dirigido ao Presidente do Conselho Geral. 

3. Durante o seu impedimento, os membros do Conselho Geral diretamente eleitos serão substituídos nos 

termos do artigo 4º do presente Regimento. 

4. Nos casos dos representantes do Município e da comunidade local, a sua substituição deverá ser efetuada 

com base em nomeações das entidades que os mesmos representam. 

5. A convocação do membro substituto compete ao Presidente do Conselho Geral. 

6. A suspensão do mandato cessa no fim do impedimento que suscitou a suspensão, devendo o Presidente do 

Conselho Geral ser informado por escrito. 

7. O regresso ao exercício de funções do titular faz cessar automaticamente os poderes do substituto. 

8. Sempre que o impedimento seja superior a cento e vinte dias e desde que o Conselho assim o entenda, 

qualquer membro é substituído definitivamente. 

Artigo 7º 

Renúncia 

1. Os membros do Conselho Geral podem renunciar ao mandato, por motivo relevante, mediante comunicação 

escrita dirigida ao Presidente. 

2. A renúncia torna-se efetiva após apreciação do Conselho Geral. 

3. O renunciante é substituído nos termos do artigo 4º do presente Regimento. 

Artigo 8º 

Direitos dos membros do Conselho Geral 

Constituem direitos dos membros do Conselho Geral: 

a) Ter acesso aos documentos preparatórios das reuniões; 

b) Apresentar moções, requerimentos ou propostas; 

c) Participar na discussão dos assuntos submetidos à apreciação do Conselho Geral; 
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d) Propor a constituição de comissões ou grupos de trabalho; 

e) Participar ativamente nos trabalhos das comissões ou grupos de trabalho referidas na alínea 

anterior, 

f) Propor, por escrito, a realização de inquéritos sobre a atuação dos órgãos ou serviços do 

Agrupamento. 

Artigo 9º 

Deveres dos membros do Conselho Geral 

Constituem deveres dos membros do Conselho Geral: 

a) Respeitar os princípios éticos da Administração Pública; 

b) Participar nas reuniões do Conselho Geral para as quais forem convocados e justificar eventuais 

ausências ao Presidente; 

c) Manter sigilo sobre os trabalhos do Conselho Geral; 

d) Desempenhar os cargos e funções para que sejam eleitos ou designados; 

e) Realizar os trabalhos que tiverem comprometido a assumir; 

f) Contribuir, pelos meios ao seu alcance, para a eficiência e prestígio do Conselho Geral. 

CAPÍTULO II 

REGRAS DE FUNCIONAMENTO DO CONSELHO GERAL 

Artigo 10º 

Local, Natureza e Periodicidade das reuniões 

1. O Conselho Geral reúne na Escola-Sede do Agrupamento, na sala B5 (Bloco B – 1º piso). 

2. O Conselho Geral reúne ordinariamente, uma vez por trimestre, sempre convocado pelo seu Presidente. 

3. O Conselho Geral pode reunir extraordinariamente por ordem do seu Presidente, a requerimento de um 

terço dos seus membros em efetividade de funções e com a indicação do assunto ou assuntos que desejam 

ver tratados, ou ainda, por solicitação do Diretor. 

4. Consideram-se reuniões extraordinárias do Conselho Geral todas as reuniões cuja Ordem de Trabalhos 

resultem de exigências da vida escolar ou de assuntos imprevistos e eventuais, de relevante interesse para a 

comunidade escolar. 

Artigo 11º 

Competências 

1. Ao Conselho Geral compete: 

a) Eleger o respetivo presidente, de entre os seus membros, à exceção dos representantes dos 

alunos; 

b) Eleger o diretor, nos termos dos artigos 21.º a 23.º do Decreto-Lei nº 75/2008, de 22 de abril, na 

redação dada pelo Decreto-Lei nº 137/2012, de 2 de julho; 

c) Aprovar o projeto educativo e acompanhar e avaliar a sua execução; 

d) Aprovar o regulamento interno do agrupamento de escolas ou escola não agrupada; 

e) Aprovar o plano anual e plurianual de atividades; 
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f) Apreciar os relatórios periódicos e aprovar o relatório final de execução do plano anual de 

atividades; 

g) Aprovar as propostas de contratos de autonomia; 

h) Definir as linhas orientadoras para a elaboração do orçamento; 

i) Definir as linhas orientadoras do planeamento e execução, pelo diretor, das atividades no domínio 

da ação social escolar; 

j) Aprovar o relatório de contas de gerência; 

k) Apreciar os resultados do processo de autoavaliação; 

l) Pronunciar-se sobre os critérios de organização dos horários; 

m) Acompanhar a ação dos demais órgãos de administração e gestão; 

n) Promover o relacionamento com a comunidade educativa; 

o) Definir os critérios para a participação da escola em atividades pedagógicas, científicas, culturais 

e desportivas. 

Artigo 12º 

Eleição do Presidente e do Vice-Presidente 

1. O Presidente e Vice-Presidente são eleitos por maioria absoluta dos votos dos membros do Conselho Geral, 

em efetividade de funções. 

2. A duração dos seus mandatos coincide com a duração do mandato do Conselho Geral. 

Artigo 13º 

Competências do Presidente 

3. São competências do Presidente: 

a) Representar o Conselho Geral; 

b) Convocar as reuniões ordinárias e extraordinárias; 

c) Presidir às reuniões plenárias; 

d) Propor a ordem de trabalhos a aprovar na reunião a que respeite; 

e) Submeter à discussão e votação as matérias da competência do Conselho Geral; 

f) Coordenar o trabalho das comissões e dos grupos de trabalho do Conselho Geral; 

g) Assegurar o cumprimento do regimento e das deliberações do Conselho Geral; 

h) Acompanhar, nos casos previstos pela lei, a realização do processo eleitoral para o cargo do 

Diretor. 

i) Exercer as competências que lhe estão atribuídas na Lei e no presente Regimento. 

Artigo 14º 

Competências do Vice-Presidente  

1. O Vice-Presidente do Conselho Geral tem competência para:  

a) Substituir o Presidente em caso de impossibilidade prolongada deste;  

b) Coadjuvar o Presidente em tudo o que for necessário para o bom funcionamento do órgão.  
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Artigo 15º 

Competência das comissões e dos grupos de trabalho 

1. As reuniões plenárias do Conselho Geral destinam-se à discussão, aprovação e deliberação, devendo qualquer 

estudo necessário ser realizado previamente pelos seus membros, individualmente ou enquadrados em 

comissões de trabalho. 

2. As comissões e/ou grupos de trabalho devem integrar na sua constituição, tanto quanto possível, uma 

representação plural cabendo ao Presidente apresentar proposta ouvido o Conselho Geral. 

3. Cada comissão e/ou grupo de trabalho terá um coordenador, eleito entre os seus membros. 

4. Compete às comissões e aos grupos de trabalho: 

(i) Analisar os documentos solicitados, elaborar propostas de resolução e pareceres relativas às 

tarefas que lhes foram destinadas em Plenário pelo Conselho Geral; 

(ii) Dar conhecimento das suas propostas aos restantes membros do Conselho Geral, pelos meios 

mais expeditos, com uma antecedência mínima de cinco dias da reunião plenária. 

5. O Conselho Geral possui as seguintes comissões de trabalho: 

a) Comissão A – Acompanha e avalia a execução do Projeto Educativo do Agrupamento, aprecia os 

relatórios periódicos e final de execução do Plano Anual de Atividades, define critérios para a 

participação do Agrupamento em atividades pedagógicas, cientificas, culturais e desportivas;  

b) Comissão B – Aprecia o Orçamento e as contas de gerência, define as linhas orientadoras para 

elaboração do orçamento, assegura as questões relacionadas com Obras e Segurança;  

c) Comissão C – Sistematiza e organiza as alterações do Regulamento Interno e normas orientadoras 

do Agrupamento, elabora o Regimento do Conselho Geral, analisa Projetos e trata das questões 

relacionadas com os Prémios de Mérito e Valor.  

6. O mandato das comissões é o atribuído ao Conselho Geral. 

7. O Conselho Geral pode constituir comissões extraordinárias para qualquer fim determinado, constituídas 

exclusivamente pelos membros com direito a voto e têm sempre um(a) coordenador(a). 

8. O Conselho Geral poderá convidar pessoas não membros do Conselho, para fazerem parte das comissões e/ou 

grupos de trabalho, quando os assuntos a tratar assim o justifiquem. 

Artigo 16º 

Funcionamento das comissões  

1. Os coordenadores das comissões devem:  

a) Convocar reuniões para debater e analisar documentos enviados pelo Presidente do Conselho Geral.  

b) Receber os documentos necessários para análise com a devida antecedência, antes da data da 

realização da reunião plenária do Conselho Geral.  

c) Apresentar, sempre que necessário, ao Presidente do Conselho Geral, relatório escrito sobre os 

documentos analisados no contexto de cada comissão até oito dias antes da data da realização da 

reunião do Conselho Geral, para que sejam enviados aos restantes membros do Conselho;  

2. No caso das comissões terem necessidade de solicitar documentação a qualquer órgão do agrupamento, a 

solicitação deve ser feita pelo coordenador da comissão junto do Presidente do Conselho Geral. Este deverá 

efetuar o pedido dos documentos com carácter urgente.  
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3. Qualquer membro da comunidade educativa pode fazer propostas de conteúdo para os documentos a 

elaborar pelas comissões, dirigindo essas propostas ao Presidente do Conselho Geral.  

4. O Presidente do Conselho Geral pode participar nos trabalhos de qualquer comissão sempre que achar 

oportuna a sua presença e/ou sempre que qualquer comissão o solicitar.  

Artigo 17º 

Convocatória das reuniões 

1. A convocatória das reuniões ordinárias, acompanhada da ordem de trabalhos, é enviada aos membros do 

Conselho Geral com uma antecedência mínima de cinco dias úteis. 

2. A convocatória das reuniões extraordinárias, acompanhada da ordem de trabalhos, é enviada aos membros 

do Conselho Geral, com uma antecedência mínima de quarenta e oito horas. 

3. As reuniões terão lugar aos dias úteis, tendo como hora de referência para o seu início, as dezoito horas. 

4. Por se poderem verificar eventualmente atrasos na distribuição do correio, as convocatórias deverão ser 

feitas via telefone, fax ou correio eletrónico. 

5. A disponibilização de documentação necessária para o bom desenvolvimento dos trabalhos é feita, em regra, 

por via eletrónica ou fax. 

Artigo 18º 

Quórum 

1. As reuniões do Conselho Geral têm lugar quando estiverem presentes pelos menos metade mais um dos 

elementos em efetividade de funções e com direito a voto. 

2. Nas situações em que se verificar a inexistência de quórum, o Presidente considera a reunião sem efeito e 

marca, de imediato, uma nova reunião, com um intervalo de, pelo menos, vinte e quatro horas. 

Artigo 19º 

Duração das reuniões 

1. As reuniões ordinárias têm, em regra, a duração máxima de três horas e as extraordinárias a duração 

adequada à situação. 

2. Nos casos em que esgotado o tempo previsto para a realização da reunião não estiver concluída a Ordem de 

Trabalhos, tem lugar uma nova sessão a realizar em data e hora a fixar. 

3. Em cada reunião, há uma tolerância de entrada de quinze minutos. 

Artigo 20º 

Organização dos trabalhos nas reuniões plenárias 

1. Cabe ao Presidente dirigir os trabalhos e designar, entre os seus representantes, o secretário da reunião. 

2. O Presidente assegura o cumprimento da ordem de trabalhos. 

3. O secretário da reunião coadjuva o Presidente, designadamente, na conferência das presenças e das faltas 

dos membros do Conselho, na verificação da existência de quórum necessário para as deliberações e na 

elaboração da ata da respetiva reunião. 

4. Por solicitação de dois terços dos elementos presentes, podem ser acrescentados pontos à ordem de 

trabalhos agendada. 

5. A palavra é concedida pelo Presidente, respeitando a ordem de inscrição, a todos os membros. 
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6. As reuniões plenárias destinam-se à discussão, aprovação e deliberação, devendo qualquer estudo necessário 

ser realizado previamente pelos membros do Conselho Geral, individualmente ou em comissões e/ou grupos 

de trabalho. 

7. Não podem ser discutidos nem aprovados documentos ou propostas de revisão que não tenham sido enviados 

aos seus membros, divulgados e/ou publicados na página eletrónica do Agrupamento, com uma antecedência 

mínima de cinco dias. 

8. Não são permitidas saídas antecipadas das reuniões plenárias, salvo em casos de força maior. 

9. É obrigatória a leitura prévia de documentos eventualmente apresentados pelo Presidente, quando for 

necessário tomar deliberações sobre os mesmos. 

10. Durante a reunião é redigida, pelo secretário designado de entre os membros do corpo docente, de acordo 

com uma ordem pré-definida, a respetiva ata. 

11. Nos casos em que à hora da reunião faltar o respetivo secretário será este substituído pelo membro 

seguinte, assegurando o membro em falta o secretariado da reunião seguinte. 

12. As atas deverão traduzir o relato sucinto do desenvolvimento da ordem de trabalhos e registar as 

propostas, conclusões e deliberações a que houver lugar, bem como os membros presentes. 

13. A ata é registada em formato eletrónico.   

14. As atas depois de aprovadas serão assinadas pelo Presidente e pelo secretário da reunião, que deverão, 

igualmente, rubricar todas as suas folhas. 

15. As atas ficarão à guarda e sob a responsabilidade do Órgão de Direção do Agrupamento. 

16. Uma fotocópia das atas será arquivada no Dossier do Conselho Geral do Agrupamento. 

Artigo 21º 

Regime de presenças e de faltas 

1. Os membros do Conselho Geral assinam, em cada reunião plenária, uma folha de presenças que ficará na 

posse do Presidente, nela sendo registadas, para efeitos estatísticos, as faltas de presença. 

2. Será marcada falta de presença sempre que qualquer membro não compareça quinze minutos após a hora 

marcada para início da reunião plenária. 

3. Serão consideradas justificadas, todas as faltas dadas por motivo de doença ou de outro impedimento não 

imputável ao sujeito em falta. 

4. Os pedidos de justificação de faltas são apresentados oralmente ou por escrito, ao Presidente, se possível 

até à data da reunião, ou nas quarenta e oito horas subsequentes à sua realização, acompanhados pelos 

documentos achados convenientes. 

Artigo 22º 

Implicação das faltas 

Todos os membros do Conselho Geral que tiverem dado duas faltas injustificadas consecutivas ou três 

interpoladas, perdem o respetivo mandato, devendo, para o efeito, proceder-se à sua substituição, nos termos 

legais. 

Artigo 23º 

Justificação de presença 

A pedido de qualquer membro Conselho Geral, será passada pelo Presidente uma declaração de presença nas 

reuniões. 
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Artigo 24º 

Conflitos de interesse 

1. Os membros do Conselho Geral em situação de conflito de interesses relativamente a algum assunto em 

discussão, devem, no início da reunião a que disser respeito, declarar-se impedidos de intervir nesse assunto 

escusando-se de participar na discussão e votação do mesmo, ou ausentando-se da reunião por decisão sua 

ou quando tal lhe for solicitado pela maioria dos membros do Conselho Geral.  

2. Existe conflito de interesses sempre que do assunto em discussão e respetiva decisão possa resultar 

prejuízo ou benefício para o membro que deva considerar-se impedido.  

Artigo 25º 

Maioria absoluta 

1. É necessária maioria absoluta dos votos favoráveis dos membros do Conselho Geral em efetividade de 

funções para aprovar os seguintes documentos:  

a) Projeto Educativo do Agrupamento;  

b) Regulamento Interno do Agrupamento;  

c) Regimento do Conselho Geral;  

d) Propostas de contratos de autonomia;  

e) Plano Anual de Atividades;  

f) Relatório de contas de gerência;  

g) Resultados do processo de avaliação interna;  

h) Pareceres sobre órgãos do Agrupamento;  

i) Propostas de revisão de quaisquer documentos anteriormente referidos.  

Artigo 26º 

Deliberações e votos 

1. Só podem ser objeto de deliberação os assuntos incluídos na “Ordem de Trabalhos” das reuniões plenárias, 

salvo se, tratando-se de uma reunião ordinária, pelos menos dois terços dos membros reconhecerem a 

urgência de deliberação imediata. 

2. O direito de voto só pode ser exercido pelos membros do Conselho Geral. 

3. Cada membro tem direito a um voto. 

4. O Diretor do Agrupamento participa nas reuniões do Conselho Geral sem direito a voto. 

5. A todos os membros cabe o dever legal de emitir um juízo preciso – em sentido positivo ou negativo – acerca 

de uma questão objeto de consulta, o que implica a proibição de abstenção dos membros presentes à reunião 

e que não se encontrem impedidos de votar. 

6. As votações realizam-se por: 

a) Por escrutínio secreto sempre que estejam em causa juízos de valor ou órgãos, ou quando metade 

mais um dos membros do Conselho Geral com direito a voto presentes assim o deliberarem. 

b) Por votação de braço no ar, nos restantes casos. 

7. As deliberações são tomadas por maioria absoluta de votos dos membros em efetividade de funções presentes 

à reunião, salvo os casos previstos neste regimento, em que se exija maioria qualificada, isto é, 2/3 dos 

membros presentes. 
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8. Se a maioria absoluta não se formar, nem se verificar empate, proceder-se-á a nova votação e, se a situação 

se mantiver, adiar-se-á a deliberação para a reunião plenária seguinte, na qual será suficiente a maioria 

relativa. 

9. Em caso de empate, o Presidente terá voto de qualidade, salvo se a votação se tiver efetuado por escrutínio 

secreto. 

10. Sendo a votação por escrutínio secreto, proceder-se-á imediatamente a nova votação. 

11. Se o empate se mantiver, adiar-se-á a deliberação para a reunião plenária seguinte. 

12. Se na primeira votação dessa reunião se mantiver o empate, proceder-se-á a votação nominal, segundo o 

número 2 do artigo 26.º do Código do Procedimento Administrativo. 

13. Todas as deliberações aprovadas induzem responsabilidades a todos os membros, mesmo àqueles que tenham 

votado contra, salvo se fizerem constar da ata o seu voto de vencido e as razões que o justifiquem. 

14. As declarações de voto são apresentadas por escrito e anexadas à ata até ao final da reunião. 

CAP. III – DISPOSIÇÕES FINAIS 

Artigo 27º 

Entrada em Vigor 

1. O presente Regimento entra em vigor no dia seguinte ao da sua aprovação pelo Conselho Geral reunido em 

Plenário. 

2. Um exemplar deste Regimento é facultado a todos os seus membros. 

Artigo 28º 

Alterações, Dúvidas e Omissões 

1. O Regimento do Conselho Geral deve ser revisto ordinariamente no início de cada mandato e 

extraordinariamente quando proposto pela maioria dos membros do Conselho Geral. 

2. As propostas de alteração do Regimento apenas são aprovadas por maioria de 2/3 dos membros do Conselho 

Geral em efetividade de funções. 

3. Quaisquer dúvidas ou omissões ao presente Regulamento serão esclarecidas e completadas por deliberação 

do Conselho Geral e aplicado subsidiariamente o disposto no Código do Procedimento Administrativo e 

demais legislação aplicável.  

 

 

Aprovado na reunião do Conselho Geral de 29 de janeiro de 2014 

O Presidente do Conselho Geral 

Francisco Mendes 

 

 

 

 

 

 


