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PREÂMBULO 

Ao abrigo do Decreto-Lei n.º 75/2008, de 22 de 

abril, alterado pelo Decreto-Lei n.º 137/2012, de 

02 de julho, o Conselho Geral, adiante designado 

abreviadamente por CG, é o órgão de direção 

estratégica responsável pela definição das linhas 

orientadoras da atividade da Escola, assegurando 

a participação e representação da comunidade 

educativa, nos termos e para os efeitos do n.º 4 

do artigo 48.º da Lei de Bases do Sistema 

Educativo. 

Os membros do Conselho Geral vinculam-se às 

disposições legais em vigor, às normas do 

Regulamento Interno e às regras específicas 

constantes deste regimento. 

 

 

CAPÍTULO I  
 DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Artigo 1.º 

Definição 

 

O Conselho Geral é o órgão de direção 

estratégica responsável por linhas orientadoras 

da atividade da escola, assegurando a 

participação e representação da comunidade 

educativa. 

 

Artigo 2º 

Composição, mandatos e preenchimento de 

vagas 

 

1. O número de membros do Conselho Geral é de 

vinte e um, assim distribuídos: 

a) Oito representantes do pessoal docente; 

b) Dois representantes do pessoal não docente; 

c) Três representantes dos alunos, sendo dois do 

ensino secundário diurno e um da educação de 

adultos; 

d) Quatro representantes dos pais e 

encarregados de educação; 

e) Um representante da autarquia; 

f) Três representantes da comunidade local. 

2. A Diretora da Escola participa nas reuniões do 

Conselho Geral, sem direito a voto. 

3. O mandato dos membros do Conselho Geral 

tem a duração de quatro anos, excetuando-se os 

mandatos dos representantes dos pais e 

encarregados de educação e dos alunos, que têm 

a duração de três e dois anos, respetivamente. 

4. Os membros do Conselho são substituídos no 

exercício do cargo se, entretanto, perderem a 

qualidade que determinou a respetiva eleição ou 

designação. 

5. As vagas resultantes da cessação do mandato 

dos membros eleitos são preenchidas pelo 

primeiro candidato não eleito, segundo a 

respetiva ordem de precedência na lista a que 

pertencia o titular do mandato, respeitando o 

disposto no número 4 do artigo 15º do Decreto- 

-Lei n.º 137/2012, de 02 de julho. 

 

Artigo 3.º 

Eleição e designação de representantes 

 

1. De harmonia com art.º 14º do Decreto-Lei n.º 

75/2008, de 22 de abril, na redação dada pelo 

Decreto-Lei n.º 137/2012, de 02 de julho, os 

membros do Conselho Geral são eleitos, por voto 

secreto e presencial, pelos respetivos corpos 

devidamente constituídos em listas: 

a) Pessoal docente constituído em listas de oito 

docentes efetivos e oito suplentes; 

b) Pessoal não docente constituído em listas de 

dois elementos efetivos e dois suplentes, nos 

termos definidos no regulamento interno; 

c) Os representantes dos alunos do ensino 

diurno, constituídos em listas de dois elementos 

efetivos e dois suplentes, nos termos definidos 

no regulamento interno; 

d) Os representantes dos alunos do ensino 

nocturno, constituídos em listas de um elemento 

efetivo e outro suplente, nos termos definidos 

no regulamento interno; 

e) Os quatro representantes da Associação de 

Pais e Encarregados de Educação são eleitos, em 

Assembleia Geral da Associação pelos seus pares, 

sob proposta da respetiva organização 
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representativa e, na sua falta, nos termos 

definidos no regulamento interno. 

2. O representante da autarquia é designado 

pela Câmara Municipal; 

3. Os três representantes da comunidade local 

são cooptados pelos demais membros dos corpos 

eleitos. 

 

Artigo 4º 

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 da Escola; 

c) Aprovar o Projeto Educativo e acompanhar e 

avaliar a sua execução; 

d) Aprovar o Regulamento Interno da Escola; 

e) Aprovar o Plano Anual e o Plano Plurianual de 

Atividades; 

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 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. 

p) Dirigir recomendações aos restantes órgãos, 

tendo em vista o desenvolvimento do Projeto 

Educativo e o cumprimento do Plano Anual de 

Atividades; 

q) Participar, nos termos definidos em diploma 

próprio, no processo de avaliação do 

desempenho da Diretora; 

r) Decidir os recursos que lhe são dirigidos; 

s) Aprovar o mapa de férias da Diretora. 

 

CAPÍTULO II  
PRESIDENTE 

 

Artigo 5º 

Eleição 

 

O Presidente é eleito por maioria absoluta por 

todos os membros em efetividade de funções, 

através de sufrágio secreto e presencial. 

 

Artigo 6º 

Suplência 

 

Nas suas faltas e impedimentos, o Presidente 

será substituído por um dos elementos por si 

designado. 

 

Artigo 7º 

Competências  

 

1. Cabe ao Presidente do CG, além de outras 

funções que lhe estejam atribuídas por lei, abrir 

e encerrar as reuniões, dirigir os trabalhos e 

assegurar o cumprimento das leis e a 

regularidade das deliberações. 

2. O Presidente pode, ainda, suspender ou 

encerrar antecipadamente as reuniões, quando 

circunstâncias excecionais o justifiquem, 

mediante decisão fundamentada, a incluir na ata 

da reunião.  

3. O Presidente, ou quem o substituir, pode 

interpor recurso contencioso e pedir a suspensão 

jurisdicional da eficácia das deliberações 

tomadas pelo CG a que preside quando as 

considere ilegais. 

4. Compete ao Presidente representar o CG, 

sempre que se justificar. 
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CAPÍTULO III  
ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO 

DO CONSELHO GERAL 
 

Artigo 8.º 

 Funcionamento 

 

1. No desempenho das suas competências, o CG 

tem a faculdade de requerer aos restantes 

órgãos as informações necessárias para realizar 

eficazmente o acompanhamento e a avaliação 

do funcionamento da Escola e de lhes dirigir 

recomendações, com vista ao desenvolvimento 

do Projeto Educativo e ao cumprimento do Plano 

Anual de Atividades. 

2. O Conselho Geral pode funcionar em: 

a) Plenário, 

b) Comissão Permanente, constituída por dois 

professores, um encarregado de educação, um 

aluno, um representante do pessoal não 

docente, um representante da autarquia e um 

representante da comunidade local. 

c) Comissões eventuais para tratamento de 

assuntos específicos, constituídas pelos corpos 

de representação (docentes, pais, alunos, 

pessoal não docente, autarquia, comunidade 

local). 

3. O Conselho Geral pode, ainda, constituir no 

seu seio os grupos de trabalho que considerar 

pertinentes, de forma a garantir o cumprimento 

das suas competências. 

4. No caso de ter de decidir sobre recursos que 

lhe são dirigidos, o Presidente do CG designa, de 

entre os seus membros, um relator, a quem 

compete analisar o(s) recurso(s) e apresentar ao 

órgão uma proposta de decisão. 

 

Artigo 9.º 

Coadjuvação de especialidade 

 

1. As reuniões do Conselho Geral não são 

públicas. 

2. Sem prejuízo do número anterior, o CG pode, 

no desempenho das suas competências, convidar 

coadjuvantes especialistas ou da comunidade, 

quando tal se afigure útil, vantajoso ou 

esclarecedor para a matéria em análise. 

3. Mediante parecer fundamentado do 

Presidente, a decisão de ouvir especialistas ou 

membros da comunidade cabe ao CG, desde que 

se obtenha parecer favorável de dois terços dos 

conselheiros presentes, sendo tal facto 

mencionado na convocatória da reunião.  

4. A autorização de presença dos elementos 

mencionados anteriormente só pode ocorrer no 

período relativo à prestação de informações ou 

introdução do assunto do qual é especialista e 

que, atempadamente e nos termos da lei e deste 

regimento, foi agendado para a ordem de 

trabalhos do plenário. 

 

Artigo 10.º 

Convocatórias das reuniões 

 

1. Todas as reuniões são convocadas com uma 

antecedência mínima de 48 horas: 

a) Por correio eletrónico; 

b) Por aviso nos placares próprios para o efeito. 

2. Da convocatória devem constar, de forma 

expressa e especificada, os assuntos a tratar na 

reunião. 

3. A documentação relacionada com a ordem de 

trabalhos deve ser entregue, com uma 

antecedência mínima de cinco dias. 

 

Artigo 11.º 

Ordem de trabalhos 

 

1. A Ordem de Trabalhos de cada reunião é 

estabelecida pelo Presidente, devendo esta 

incluir os assuntos que para esse fim lhe forem 

indicados por qualquer conselheiro, desde que 

sejam da competência do CG e o pedido seja 

apresentado, por escrito, com a antecedência 

mínima de cinco dias sobre a data da reunião. 

2. Qualquer alteração à Ordem de Trabalhos é 

comunicada a todos os membros do CG com a 

antecedência de, pelo menos, quarenta e oito 

horas sobre a data da reunião. 
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3. A anteceder o cumprimento da Ordem de 

Trabalhos estabelecida, pode, a título 

excecional, ser dedicado um período máximo de 

30 minutos a assunto urgente da competência do 

CG, se a sua inclusão for aprovada por uma 

maioria de pelo menos dois terços dos membros 

presentes.  

 

Artigo 12.º 

Composição da mesa  

 

1. A mesa é composta pelo Presidente e por um 

Secretário, a eleger pelos membros que o 

compõem. 

2. Conforme disposição legal, intervêm, 

excecionalmente, como suplentes do Presidente 

e do Secretário, o vogal mais antigo e o mais 

novo, respetivamente. 

 

Artigo 13.º 

Competências do secretário 

 

1. Ao Secretário compete: 

a) Colaborar com o Presidente na preparação das 

reuniões, bem como na condução dos trabalhos, 

nomeadamente, na conferência das presenças, 

no registo de faltas e de votações e na 

verificação do quórum; 

b) Colaborar na elaboração da ata, quando 

necessário. 

 

Artigo 14.º  

Calendarização das reuniões 

 

1.O Conselho Geral reúne, ordinariamente, uma 

vez por trimestre, pelas 17h30, às terças-feiras.   

2. As reuniões referidas no ponto anterior são 

calendarizadas, pelo CG, no início do ano letivo, 

constando do seu Plano Anual de Atividades. 

3. As reuniões extraordinárias têm lugar 

mediante convocação do Presidente e sempre 

que: 

a) Considere necessário; 

b) Um terço dos membros do Conselho Geral, em 

efetividade de funções, o solicite; 

c) Tal seja solicitado pela Diretora da Escola. 

4. No sentido de viabilizar os procedimentos 

previstos na alínea b) do número anterior, 

devem os interessados dirigir ao Presidente do 

CG, em requerimento entregue nos serviços 

administrativos, a solicitação da respetiva 

reunião, indicando os assuntos a integrar na 

respetiva ordem de trabalhos. 

5. A convocatória da reunião deve ser feita para 

um dos 15 dias seguintes à apresentação do 

pedido. 

 

Artigo 15.º 

Quórum 

 

1. O Conselho Geral só poderá deliberar em 

primeira convocatória quando estiver presente a 

maioria do número legal dos seus membros com 

direito a voto.  

2. Após dez minutos, relativamente à hora 

fixada, não tendo comparecido o número de 

membros exigido, será convocada nova reunião, 

com o intervalo de, pelo menos, vinte e quatro 

horas.  

3. Sempre que se não disponha de forma 

diferente, os órgãos colegiais reunidos em 

segunda convocatória podem deliberar desde 

que esteja presente um terço dos seus membros 

com direito a voto. 

 

Artigo 16.º  

Início e duração das reuniões 

 

1. Existe uma tolerância de dez minutos 

relativamente à hora fixada para o início da 

reunião.  

2. O tempo máximo de duração de cada reunião 

é de duas horas e trinta minutos, podendo ser 

prolongado por um período máximo de trinta 

minutos, desde que a maioria o aprove. 
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Artigo 17.º 

Verificação de presenças 

 

A formalização de presenças dos membros do CG 

será realizada através de folha própria, a ser 

rubricada na reunião, após o tempo de 

tolerância previsto no art.16.º. 

 

Artigo 18.º 

Formas de votação 

 

1. Os membros do Conselho Geral deverão 

intervir no debate e pedir todos os 

esclarecimentos que entenderem necessários à 

sua tomada de posição, antes de se dar início a 

qualquer processo de votação. 

2. É proibida a abstenção a todos os membros do 

Conselho que estejam presentes à reunião e não 

se encontrem impedidos de intervir, devendo 

votar em primeiro lugar os conselheiros e, por 

fim, o Presidente. 

3. As deliberações são tomadas por votação 

nominal. 

4. As deliberações que envolvam a apreciação do 

comportamento ou das qualidades de qualquer 

pessoa são tomadas por escrutínio secreto. 

5. O Conselho Geral guarda sigilo sobre assuntos 

que o requeiram.  

6. Nos termos do número anterior, deverá tal 

facto constar da ata da sessão a que diz 

respeito. 

7. Não podem estar presentes no momento da 

discussão nem da votação os membros que se 

encontrem ou se considerem impedidos. 

 

Artigo 19.º 

Maioria exigível nas deliberações 

 

1. As deliberações são tomadas por maioria 

absoluta de votos dos membros em efetividade 

de funções.  

2. Quando seja exigível maioria absoluta e esta 

não se forme, nem se verifique empate, 

procede-se imediatamente a nova votação e, se 

aquela situação se mantiver, adia-se a 

deliberação para a reunião seguinte, na qual a 

maioria relativa é suficiente.  

 

Artigo 20.º 

Empate na votação 

1. Em caso de empate na votação, o Presidente 

tem voto de qualidade, salvo se a votação se 

tiver efetuado por escrutínio secreto. 

2. Havendo empate em votação por escrutínio 

secreto, proceder-se-á, imediatamente, a nova 

votação e, se o empate se mantiver, adiar-se-á a 

deliberação para a reunião seguinte.  

3. Se, na primeira votação da reunião seguinte, 

se mantiver o empate, procede-se a votação 

nominal, na qual a maioria relativa é suficiente. 

 

Artigo 21.º 

Atas das reuniões 

 

1. De cada reunião é lavrada ata que conterá o 

resumo de tudo o que nela tiver ocorrido, 

indicando, designadamente, a data e o local da 

reunião, os membros ausentes, os assuntos 

apreciados, as deliberações tomadas e a forma e 

o resultado das respetivas votações. 

2. As atas serão enviadas por correio 

electrónico, até cinco dias antes da reunião, 

para análise, sendo depois sujeitas a aprovação 

na sessão seguinte, e posteriormente assinadas 

pelo Presidente e pelo Secretário que as redigiu. 

3. Nos casos em que o CG assim o delibere, a ata 

será aprovada, em minuta, logo na reunião a que 

disser respeito. 

4. Quando uma reunião do CG se dividir em mais 

de uma sessão, o secretário elaborará uma ata 

por cada uma das sessões, seguindo-se um dos 

procedimentos previstos nos números anteriores. 

5. A redação da ata obedece ao princípio da 

rotatividade por ordem alfabética. 

6. Se um membro faltar à reunião em que está 

designado como redator, assumirá essa função o 

próximo na ordenação, sendo que tal função 

recairá no secretário ausente na reunião 

seguinte. 
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7. Apenas o Presidente do CG e a Diretora da 

Escola estão dispensados de redigir atas. 

8. O conjunto das atas é autuado e paginado de 

modo a facilitar a sucessiva inclusão das novas 

atas e a impedir o seu extravio. 

9. Todos os membros do CG têm direito à 

consulta das atas, arquivadas em dossiê e 

unidade de disco próprios. 

 

Artigo 22.º 

Declaração de voto 

 

1. Os membros do Conselho Geral podem fazer 

constar da ata o seu voto de vencidos e as razões 

que o justifiquem, entregando à mesa a 

respetiva declaração. 

2. Aqueles que ficarem vencidos na deliberação 

tomada, e fizerem registo da respetiva 

declaração de voto na ata, ficam isentos da 

responsabilidade que daquela eventualmente 

resulte. 

3. Quando se trate de pareceres a dar a outros 

órgãos de direção, gestão e administração, 

aqueles serão sempre acompanhados das 

declarações de voto apresentadas. 

 

Artigo 23º 

Ausências 

 

Em caso de falta justificada, deve esta ser 

apresentada, por escrito, ao Presidente do CG 

até cinco dias úteis após a data da reunião. 

 

Artigo 24.º 

Suspensão e renúncia 

 

1. Determina a suspensão do mandato o 

deferimento do pedido de suspensão por motivo 

relevante, designadamente doença comprovada 

ou outro motivo de força maior, que 

impossibilite um membro de estar presente em 

reuniões por período superior a noventa dias. 

2. Sempre que o impedimento seja superior a 

noventa dias, e desde que o Conselho assim o 

entenda, qualquer membro é substituído 

definitivamente. 

3. O pedido de suspensão devidamente 

fundamentado deve ser dirigido ao Presidente do 

CG, que o defere e determina a substituição, nos 

termos do disposto no número 4 do artigo 16º do 

Decreto-Lei n.º 137/2012 de 02 de julho, 

durante o período de impedimento de exercício 

do mandato. 

4. Nos casos dos representantes da autarquia e 

da comunidade local, a substituição destes 

membros deverá ser efetuada a partir de 

nomeações das respetivas entidades pelas quais 

foram nomeados e desta escolha ser dado 

conhecimento, em tempo oportuno, ao 

Presidente do Conselho Geral. 

6. A renúncia torna-se efetiva após apreciação 

em CG. 

 

Artigo 25.º 

Perda de mandato 

 

1. Perdem o mandato:  

a) Os membros do CG que perderam a qualidade 

que determinou a sua eleição ou designação;  

b) Os eleitos que se encontrem no desempenho 

de cargos e funções expressamente declarados 

incompatíveis com a pertença ao CG, artigos 

12º, nº 4, e 32º, nº 6, do Decreto-Lei nº 75/2008, 

alterado pelo Decreto-Lei nº 137/2012, e não 

tenham renunciado aos mesmos até à segunda 

reunião plenária;  

2. A perda do mandato dos referidos membros é 

confirmada pelo Presidente e comunicada em 

reunião plenária, devendo constar da ata e ser 

tornada pública. 

3. A decisão da perda de mandato é notificada 

por escrito ao titular. 

4. O titular do mandato tem o direito de ser 

ouvido e de recorrer para o plenário nos dez dias 

subsequentes, mantendo-se em funções até 

deliberação definitiva deste. 

5. A substituição dos membros designados pelas 

diferentes instâncias é efetuada mediante 

solicitação escrita do Presidente do CG, 
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expedida nos dez dias imediatamente 

subsequentes à caducidade ou perda de 

mandato, devendo as entidades, igualmente por 

escrito, promover os procedimentos necessários 

à designação dos novos membros, nos trinta dias 

subsequentes ao recebimento daquela 

comunicação. 

 

CAPÍTULO IV  
 DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS 

 

Artigo 26.º 

Transição para o quadriénio 2021-2025 

 

A transição e a tomada de posse do CG para o 

quadriénio 2021-2025 efetuar-se-á, por analogia, 

com o estatuído no art. 60.º do Capítulo VIII, do 

Decreto-Lei n.º 75/2008, de 22 de abril, alterado 

pelo Decreto-Lei n.º 137/2012 de 02 de julho. 

 

CAPÍTULO V  
DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
Artigo 27.º 

Arquivo de documentação 

1. Para suporte ao desempenho das funções e 

trabalho dos membros do Conselho Geral são 

constituídas pastas digitais e físicas com 

documentação indispensável, designadamente: 

a) Legislação e regulamentos aplicáveis; 

b) Atas; 
c)Toda a documentação necessária às tarefas 

dos grupos de trabalho, bem como às suas 

conclusões; 

d) Todos os documentos solicitados pelos 

membros do CG.    

2. Este arquivo é de permanente acesso, em 

local a fixar pelo Presidente do CG, aos 

restantes membros. 

3. O Presidente, ou em quem ele delegar, é 

responsável pelo arquivo, manutenção e 

atualização dos documentos. 

4. A gestão da informação do CG disponível na 

página da Escola e no placar da sala de 

professores será da responsabilidade do seu 

Presidente. 

 

Artigo 28º 

Revisão do Regimento 

 

 1. Este Regimento pode ser revisto e atualizado 

quando se entender imprescindível, sempre em 

reunião do Conselho Geral expressamente 

convocada para o efeito. 

2. A revisão do Regimento, proposta por 

qualquer dos seus membros, deve ser aprovada 

por dois terços dos membros em efetividade de 

funções. 

3. As alterações ao Regimento serão inseridas 

nos lugares próprios, mediante as substituições, 

supressões e os aditamentos aprovados. 

4. Qualquer omissão a este Regimento rege-se 

pela legislação aplicável. 

 

Artigo 29º 

Entrada em Vigor 

 

      O presente Regimento, visto e aprovado pelo 

Conselho Geral em 9 de janeiro de 2018, entra 

em vigor a partir da presente data.  

 

P’lo Conselho Geral da ESFD, 

 

O Presidente do Conselho Geral, 

_____________________________ 

(Paulo Santos) 

 

 

 

 

 

 


