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CAPÍTULO I 

Disposições Gerais 

Art°1 

Objecto 

O presente documento tem por objectivo estabelecer o quadro de regras de organização interna e 
de funcionamento do Conselho Geral do Agrupamento de Escolas da Boa Água, em conformidade 
com a legislação em vigor, nomeadamente o Decreto-Lei 75/2008 de 22 de Abril. 

Art°2 

Âmbito 

O presente documento aplica-se a todos os elementos que constituem o Conselho Geral do 
Agrupamento de Escolas da Boa Água. 

Art°3 

Natureza 

1. O Conselho Geral é o órgão de direcção estratégica responsável pela definição das linhas 
orientadoras da actividade do Agrupamento de Escolas da Boa Água, no qual toda a 
comunidade educativa tem sua representação e participação. 
As competências deste órgão são as consignadas nos artigos 61.° e 13.° do Decreto-Lei 
75/2008, de 22 de Abril. 

Art°4 

Competências do Conselho Geral Transitório 

1. Para além das competências definidas para o Conselho Geral e as demais que Ihe forem 
atribuídas pela Lei e no Regulamento Interno, compete ao Conselho Geral: 

a) Designar os representantes da comunidade local; 
b)  Eleger o seu presidente de entre os seus pares, por maioria absoluta dos membros em 
efectividade de funções, à excepção do representante dos alunos; 

c) Proceder à eleição do Secretário, sob proposta do Presidente; 
d)  Elaborar e aprovar o Regulamento Interno onde constem, nomeadamente, a 
composição do Conselho Pedagógico e do Conselho Geral; 

e) Preparar as eleições para o Conselho Geral; 
f)  Proceder à eleição do director, se, entretanto, tiver cessado o mandato dos órgãos 
anteriores e ainda não estiver eleito o Conselho Geral; 

g) Elaborar o seu regimento interno. 

Art°5 

Composição 

1. O Conselho Geral é composto por 21 elementos de acordo com a seguinte distribuição: 

 7 Representantes dos Docentes; 

 6 Representantes dos Pais e Encarregados de Educação; 

 2 Representantes do Pessoal não Docente; 

 3 Representantes da Autarquia; 
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 3 Representante da Comunidade local. 

2. A representatividade dos Pais e Encarregados de Educação passará para cinco elementos, 
sempre que, no Agrupamento, houver oferta de cursos nocturnos ou de Cursos de Novas 
Oportunidades, sendo então o vigésimo primeiro elemento, um representante dos alunos. 

3. O Director participa nas reuniões do Conselho Geral sem direito a voto. 

Art°6 

Mandato 

1. O Conselho Geral cessa funções à data da constituição do Conselho Geral, terminando, assim, 
o mandato dos seus membros eleitos ou designados. 

2. Os membros do Conselho Geral são substituídos no exercício das suas funções se, entretanto, 
perderem a qualidade que possibilitou a respectiva eleição ou designação. 

3. As vagas resultantes da cessação de mandato serão preenchidas, no caso dos representantes 
do pessoal docente, do pessoal não docente, dos alunos e dos pais e encarregados de 
educação, de acordo com a ordem de precedência na lista eleita dos elementos suplentes a 
que pertencia o titular; no caso dos representantes do município, cabe a esta entidade indicar o 
elemento substituto; relativamente aos representantes da comunidade local, respeitar-se-á a 
ordem dos elementos cooptados pelos restantes membros em reunião do Conselho Geral. 

4. Os membros deste órgão podem pedir a suspensão provisória do mandato e a respectiva 
substituição em caso de: 

a)  Doença; 
b)  Assistência à família; 
c)  Actividade de serviço oficial; 
d)  Actividade de formação profissional; 
e)  Outras situações devidamente ponderadas pelo Presidente. 

5. A suspensão do mandato termina quando o interessado informar, por escrito, o Presidente 
deste órgão, desde que não contrarie a legislação vigente. 

6. O regresso ao exercício de funções do titular faz cessar automaticamente os poderes de quem 
o tenha substituído. 

Art°7 

Renúncia ao Mandato 

1. Os membros do Conselho Geral gozam do direito de renúncia ao respectivo mandato, desde 
que devidamente fundamentada por razões de ordem pessoal ou profissional. 

2. A renúncia deve ser comunicada por escrito ao Presidente deste órgão, acompanhada da 
devida fundamentação. 

3. A aceitação da renúncia é da competência do Conselho Geral. 

4. A aceitação da renúncia determina, nos termos do estabelecido no nº3 do Artigo 6º, a 
substituição do membro em causa. 

Art°8 

Direitos dos Membros do Conselho Geral 

1. Constituem direitos dos membros do Conselho Geral: 
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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; 
d) Propor a constituição de comissões ou grupos de trabalho; 
e)  Participar activamente nos trabalhos das comissões ou grupos de trabalho referidos na 
alínea anterior; 

f)  Propor a realização de reuniões extraordinárias do Conselho Geral, nos termos da Lei 
e do Regulamento Interno do Agrupamento. 

Art°9 

Deveres dos Membros do Conselho Geral 

Constituem deveres dos membros do Conselho Geral: 
a) Comparecer às reuniões; 
b)  Participar nas votações; 
c)  Desempenhar, com dignidade e competência, os cargos e funções para que sejam 
eleitos ou designados; 

d)  Observar os preceitos regulamentares fixados neste regimento; 
e)  Contribuir, pelos meios ao seu alcance, para a eficiência e prestígio do Conselho Geral. 

Art°10 

Faltas dos Membros do Conselho Geral 

1. Será marcada falta de presença sempre que qualquer membro não compareça quinze minutos 
após a hora determinada para o início da reunião. 

2. Todas as faltas dadas por motivo de saúde ou por outro impedimento não imputável ao sujeito 
da falta serão consideradas justificadas. 

3. Os pedidos de justificação de falta são apresentados, oralmente ou por escrito, ao Presidente 
do Conselho Geral, antecipadamente, ou até quarenta e oito horas após a reunião, podendo 
ser acompanhados pelos documentos tidos como convenientes. 

Art°11 

Implicação das Faltas 

A acumulação de três faltas, quer por falta de apresentação da respectiva justificação, quer por 
não aceitação, por parte do Conselho Geral da justificação apresentada, determina a perda do 
mandato. 

Art°12 

Justificação de Presença 

A pedido de qualquer membro do Conselho Geral, será passada declaração de presença. 

CAPÍTULO II 

Funcionamento do Conselho Geral 

Art°13 

Competências do Presidente 

1. No âmbito do cargo para que foi eleito, competirá ao Presidente do Conselho Geral: 
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a) Representar o conselho e presidir às reuniões, declarando a sua abertura, suspensão e 
encerramento e dirigindo os respectivos trabalhos; 

b) Marcar as reuniões e definir a ordem de trabalhos de acordo com o previsto neste 
regimento; 

c) Conceder a palavra aos membros e assegurar a ordem dos debates, gerindo tempos e 
objectividade das intervenções; 

d) Pôr à discussão e votação as propostas e os requerimentos admitidos; 
e) Exercer as demais competências que Ihe forem atribuídas na lei e no regulamento interno, 
sem prejuízo das previstas neste regimento; 

f) Manter um arquivo actualizado onde constem as actas das reuniões e outros documentos 
elaborados e/ou analisados no âmbito da actividade desenvolvida. 

2. O Presidente do Conselho Geral está dispensado de exercer a função de secretário. 

Art°14 

Convocatórias das Reuniões 

1. Compete ao Presidente do Conselho Geral efectuar todas as convocatórias para as reuniões 
deste órgão, fazendo nelas constar, obrigatoriamente, o dia, a hora e o local onde se realizam, 
bem como a respectiva ordem de trabalhos. 

2. As reuniões ordinárias serão convocadas com uma antecedência mínima de oito dias 
consecutivos. 

3. A convocatória para reuniões extraordinárias deverá respeitar a antecedência de, pelo menos, 
quarenta e oito horas. 

4. A convocatória de qualquer reunião será publicitada através da sua afixação, em suporte de 
papel, em local apropriado da Escola-Sede, por e-mail ou por contacto telefónico. 

Art°15 

Local e Periocidade das Reuniões 

1. O Conselho Geral reúne nas instalações da Escola Básica Integrada da Boa Água (Escola-
Sede). 

2. O Conselho Geral reunirá ordinariamente sempre que seja convocada reunião por iniciativa do 
seu Presidente, tendo por base a sua estrita necessidade e pertinência. Aquele deverá ainda 
convocar a reunião, com carácter extraordinário, a requerimento de um terço dos seus 
membros em efectividade de funções ou por solicitação do Director do Agrupamento de 
Escolas da Boa Água. 

Art°16 

Comissões / Grupos de Trabalho 

Compete às comissões e grupos de trabalho: 

a) Elaborar propostas de resolução relativas à tarefa que Ihes foram propostas em plenário do 
Conselho Geral; 

b) Dar conhecimento dessas propostas aos restantes membros, disponibilizando-as pelo meio 
mais funcional e conveniente, com a antecedência mínima de três dias da reunião plenária. 
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Art°17 

Quórum 

1. As reuniões do Conselho Geral só têm lugar quando se registar a presença de, pelo menos, 
metade mais um dos elementos em efectividade de funções e com direito a voto. 

2. Verificada a inexistência de quórum, o Presidente considera a reunião sem efeito e marca, de 
imediato, uma nova reunião com a mesma ordem de trabalhos, a ter lugar no prazo máximo de 
cinco dias úteis. 

Art°18 

Deliberações 

1. Só podem ser objecto de deliberação os assuntos incluídos na ordem de trabalhos da reunião, 
salvo se, tratando-se de reunião ordinária, pelo menos, dois terços dos membros 
reconhecerem a urgência de deliberação imediata sobre outros assuntos. 

2. As deliberações do Conselho Geral são tomadas por maioria absoluta de votos dos membros 
presentes na reunião, salvo nos casos em que, por disposição legal, se exija maioria 
qualificada ou seja suficiente a maioria relativa. 

3. Se for exigível maioria absoluta e esta não se atingir, exceptuando o caso de empate, 
proceder-se-á imediatamente a nova votação. Se aquela situação se mantiver, adiar-se-á a 
deliberação para a reunião seguinte, na qual será suficiente a maioria relativa. 

Art°19 

Empate na Votação 

1. Em caso de empate na votação, o Presidente tem voto de qualidade, salvo se a votação se 
tiver efectuado por escrutínio secreto. 

2. Havendo empate na votação por escrutínio secreto, proceder-se-á a nova votação. Se o 
empate se mantiver, adiar-se-á a deliberação para a reunião seguinte. Se na primeira votação 
dessa reunião se mantiver o empate, proceder-se-á a votação nominal. 

Art°20 

Duração das Reuniões 

1. As reuniões têm uma duração máxima de duas horas e trinta minutos, podendo, no entanto, 
prolongar-se por um período não superior a trinta minutos se nenhum membro se opuser. 

2. Caso a ordem de trabalho não seja concluída, será marcada nova reunião no prazo máximo de 
cinco dias úteis. 

Art°21 

Organização dos Trabalhos 

1. Compete ao Presidente convocar as reuniões e assegurar o cumprimento da ordem de 
trabalhos. 

2. Cabe ao Presidente dirigir os trabalhos e designar um Secretário para a reunião, na ausência 
do titular eleito. 

3. Por solicitação de dois terços dos elementos presentes na reunião, podem ser acrescentados 
pontos à ordem de trabalhos agendada. 

4. A palavra é concedida pelo Presidente, respeitando a ordem de inscrição, a todos os membros. 
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5. 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/grupos de trabalho. 

6. Os documentos que se destinem à aprovação devem ser dados a conhecer a todos os 
membros do Conselho Geral com a antecedência mínima de três dias, em relação à data da 
realização da reunião através de email ou recorrendo à entrega de fotocópias. 

7. Durante a reunião é redigida, pelo secretário designado, a respectiva acta. 

8. A acta é lida e submetida à aprovação dos membros do Conselho Geral na reunião seguinte. 

Art°22 

Formas de Votações 

1. As votações realizam-se: 
a) Por escrutínio secreto sempre que estejam em causa juízos de valor sobre pessoas ou 
órgãos, ou quando metade mais um dos membros do Conselho Geral com direito a voto 
presentes assim o deliberarem; 

b) Por votação nominal, expressando-se cada membro do Conselho Geral com o braço no ar, 
nos restantes casos. 

2. Os membros do Conselho Geral não podem abster-se em qualquer votação. 

3. As votações são por maioria dos membros presentes, salvo nos casos em que a lei determinar 
de forma diferente. 

4. Em caso de empate, o Presidente tem voto de qualidade. 

Art°23 

Declaração de Voto 

Qualquer membro do Conselho Geral pode fazer constar da acta a explicitação do seu sentido 
de voto. 

Art°24 

Acta da Reunião 

1 De cada reunião será lavrada acta, que conterá um resumo de tudo o que nela tiver ocorrido, 
designadamente os assuntos tratados, as deliberações tomadas e o resultado das votações, de 
acordo com a ordem de trabalhos. Na primeira página, "folha de rosto", constará, 
obrigatoriamente, a indicação da data, do local da reunião, dos membros presentes e a ordem 
de trabalhos. 

2 A redacção da acta é efectuada pelo Secretário de cada reunião, em modelo próprio adoptado 
por este órgão, em suporte informático. 

3 Compete ao Secretário tomar apontamentos para a elaboração da acta e proceder à contagem 
nas votações. 

4 Poderão ser anexados às actas documentos produzidos no decurso das sessões e 
documentos de trabalho que sejam subsidiários da compreensão das decisões tomadas, da 
responsabilidade ou não das comissões de trabalho. 

5 A acta de cada reunião será aprovada na reunião seguinte, devendo ser assinada pelo 
Secretário e pelo Presidente. Estes deverão ainda rubricar todas as folhas, devidamente 
numeradas, que fazem parte integrante da acta. 
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6 O Secretário elaborará ainda uma minuta das deliberações tomadas, que será enviada a todas 
as escolas do Agrupamento para afixação em local próprio, às associações de pais, às juntas 
de freguesia e aos representantes da comunidade local. 

7 Por autorização expressa do Presidente, podem ser extraídas cópias integrais ou parciais das 
actas para conhecimento dos outros órgãos do Agrupamento, cujas funções se relacionem com 
os temas tratados. 

CAPÍTULO III 

Disposições Finais 

Art°25 

Entrada em Vigor e Publicitação 

1. Este regimento interno entrará em vigor imediatamente após a sua aprovação. 

2. A vigência deste regimento coincide com a existência do órgão que regulamenta. 

3. Um exemplar do presente regimento será fornecido a cada membro do Conselho Geral, sendo 
também remetido um exemplar ao Director do Agrupamento de Escolas da Boa Água para 
arquivar em dossier próprio. 

Art°26 

Alterações e Omissões 

1. O presente regimento pode ser alterado, extraordinariamente, quando dois terços dos 
membros em efectividade de funções o requererem ao Presidente. 

2. A revisão extraordinária prevista no número anterior terá de ser aprovada por maioria absoluta 
dos membros em efectividade de funções. 

3. Qualquer omissão a este Regimento rege-se por toda a legislação aplicável, mormente o 
Código do Procedimento Administrativo e o Regulamento Interno da Agrupamento. 

Aprovado em reunião do Conselho Geral do Agrupamento de Escolas da Boa Água em 8 de 
Novembro de 2011. 

A Presidente do Conselho Geral 

Sara Gamito 


