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CAPÍTULO I – CONSELHO GERAL 

 

SECÇÃO I - DEFINIÇÃO, CONSTITUIÇÃO E COMPOSIÇÃO 

  

Artigo 1º 
Definição 

O Conselho Geral, a seguir designado por CG, é o órgão de direção estratégica responsável pela definição 
das linhas orientadoras da atividade do agrupamento, de acordo com o artigo 11º do Decreto-Lei n.º 
75/2008 de 22 de abril, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 137/2012, de 2 de julho. 

 

Artigo 2º 
Constituição e composição 

O CG tem a constituição e composição definidas no Regulamento Interno do Agrupamento (RIA) e 
conforme com o previsto no Decreto-Lei n.º 75/2008 de 22 de abril, com as alterações introduzidas pelo 
Decreto-Lei n.º 137/2012, de 2 de julho. 

 

 

SECÇÃO II – ELEIÇÃO E DESIGNAÇÃO 

 

Artigo 3º 
Eleição e designação dos membros do CG 

Os membros do CG são eleitos, designados e cooptados conforme o previsto no RIA e de acordo com o 
Decreto-Lei n.º 75/2008 de 22 de abril, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 137/2012, de 
2 de julho. 

 

SECÇÃO III – INSTALAÇÃO E COMPETÊNCIAS 

 

Artigo 4º 

Instalação 

1- O CG será instalado pelo Presidente do CG cessante. 

2- No ato da instalação, o Presidente do CG cessante verificará a legitimidade e a identidade dos eleitos, 
designando de entre os presentes quem redigirá e subscreverá a ata da ocorrência, que será assinada 
pelo Presidente cessante e pelos eleitos. 

 

Artigo 5º 
Competências 

As competências do CG são as previstas no artigo 13º do Decreto-Lei n.º 75/2008 de 22 de abril, com as 
alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 137/2012, de 2 de julho, e no RIA. 
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CAPÍTULO II – MEMBROS DO CG 

 

SECÇÃO I - MANDATO 

 

Artigo 6º 
Duração 

1- De acordo com o previsto no Decreto-Lei n.º 75/2008 de 22 de abril, com as alterações introduzidas 
pelo Decreto-Lei n.º 137/2012, de 2 de julho, a duração dos mandatos é a definida no RIA. 

2- Os membros do CG são substituídos no exercício do cargo conforme o previsto no RIA. 

 

Artigo 7º  
Início e fim 

1- O mandato inicia-se com o ato de instalação, após a posse, e cessa com a instalação de novo CG, sem 
prejuízo da cessação individual prevista na Lei ou no presente Regimento. 

2- A mudança de agrupamento dos representantes do pessoal docente, do pessoal não docente ou dos 
alunos, bem como a alteração na representação da autarquia e dos representantes dos pais e 
encarregados de Educação, determina a cessação do mandato dos respetivos membros e a 
correspondente substituição. 

 

Artigo 8º 
Suspensão do mandato dos membros 

1- Os membros do CG poderão solicitar a suspensão do respetivo mandato. 

2- O pedido de suspensão, devidamente fundamentado, deverá ser endereçado ao Presidente e apreciado 
pelo CG na reunião imediata à sua apresentação. 

3- Entre outros, são motivos de suspensão, os seguintes: 
a) doença prolongada e comprovada; 
b) licença de parto; 
c) afastamento temporário do exercício de funções docentes; 
d) eleição ou nomeação para qualquer cargo público. 

4- A suspensão durará o tempo que durar o motivo que justificou o seu pedido, não podendo em caso 
algum ultrapassar o limite do mandato. 

5- A suspensão temporária do mandato poderá ser decretada pelo Presidente do CG, submetendo essa 
decisão a ratificação na primeira reunião do CG que, entretanto, ocorrer, sempre que no decurso de um 
mesmo ano letivo se verificar a ausência reiterada - superior a 180 dias - de um qualquer conselheiro, 
ainda que seja motivada por doença prolongada comprovada. 

 

Artigo 9º 
Preenchimento das vagas durante uma suspensão 

1- As vagas ocorridas no CG serão preenchidas de imediato conforme o previsto no RIA. 

2- A convocação do membro substituto compete ao Presidente do CG. 
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Artigo 10º 
Cessação da suspensão 

1- A suspensão do mandato cessará: 
a) pelo termo do motivo que a originou; 
 
b) pelo regresso antecipado do membro, comunicado por escrito, pelo próprio, ao Presidente do CG. 

 

Artigo 11º 
Cessação dos mandatos 

1- O mandato dos membros eleitos do CG pode ser dado por findo pelo representante do Ministério da 
Educação competente, na sequência de procedimento disciplinar, com fundamento em aplicação de pena 
de multa ou superior, no caso do pessoal docente e não docente, ou pena de suspensão superior a oito 
dias, no caso dos alunos.    

2- A falta de comparência injustificada a três reuniões do CG durante a vigência do mandato, seguidas ou 
interpoladas, origina a perda do mandato. 

 

Artigo 12º 
Substituição dos membros 

1- Quando um dos membros deixa de fazer parte do CG por renúncia, morte ou nos termos do artigo 
anterior do presente Regimento, será substituído conforme o previsto no RIA. 

2- A convocação do membro substituto compete ao Presidente do CG e deverá ter lugar no período que 
medeia entre a autorização da cessação e a realização de uma nova reunião do CG. 

 

Artigo 12.ºA 
Substituição de elementos representantes das Instituições da Comunidade Local 

1- A representação das Instituições (cooptadas) da Comunidade Local deverá ser designada pela sua 
direção/administração e convocada pelo Presidente do CG; 

2- Sempre que o membro designado pela instituição para o CG não possa comparecer, cesse ou suspenda 
o seu mandato, a instituição deve, de imediato, designar outro membro para o substituir, comunicando 
o facto ao presidente do CG. 

3- Os direitos / deveres do membro substituto cessam, automaticamente, com a retoma do mandato do 
membro substituído. 

4- Compete ao elemento efetivo, comunicar a sua ausência e o período de vigência da mesma. 

 

 

SECÇÃO II- CONDIÇÕES DO EXERCÍCIO DO CARGO 

 

Artigo 13º 
Direitos dos membros 

Constituem direitos dos membros, a exercer singular ou conjuntamente, os seguintes: 

a) participar nas discussões e votações; 

b) apresentar recomendações, moções, propostas, requerimentos e declarações de voto, bem como 
fazer pontos de ordem à Mesa, pedir e dar esclarecimentos no decurso dos trabalhos; 

c) invocar o Regimento e apresentar reclamações, protestos e contraprotestos; 

d) apresentar votos de louvor, de congratulação ou de pesar; 
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e) propor alterações ao Regimento; 

f) solicitar ao Presidente do CG as informações e esclarecimentos que entenda necessários, 
relacionados com o desempenho das suas funções; 

 

g) propor a realização, pelas entidades competentes, de inquéritos à atuação dos membros; 

h) desempenhar funções específicas no CG; 

i) pronunciar-se sobre pedidos de justificação de faltas dos membros apresentadas ao Presidente do 
CG; 

j) solicitar ao Presidente do CG a inclusão de assuntos na ordem de trabalhos, a ser feita com pelo menos 
dez dias de antecedência. 

 

 

Artigo 14º 
Deveres dos membros 

1- Constituem deveres dos membros do CG: 

a) comparecer às sessões do CG e das comissões a que pertençam; 

b) desempenhar os cargos no CG e as funções para que sejam eleitos ou designados; 

c) participar nas votações; 

d) respeitar a dignidade do CG e dos seus membros; 

e) observar a ordem e a disciplina fixadas neste Regimento e acatar a autoridade do Presidente do CG; 

f) contribuir pela sua diligência para a eficácia e o prestígio dos trabalhos da CG; 

g) apresentar justificação das suas faltas. 

2- A justificação de faltas deve ser apresentada ao Presidente do CG antes ou no mesmo dia da reunião. 

3- Nenhum membro pode participar na discussão e votação de matérias que lhe digam diretamente 
respeito ou a seus parentes ou afins em linha reta ou até 2º grau da linha colateral. 

 

 

CAPÍTULO III – MESA DO CG 

 

Artigo 15º 
Composição da mesa 

1- A Mesa do CG é composta pelo Presidente e pelo Secretário. 

2- O Presidente do CG exerce, por inerência, o cargo de Presidente da Mesa. 

3- O Secretário será eleito de entre os docentes e exercerá as suas funções até ao fim do mandato. 

4- O Presidente será substituído nas suas faltas e impedimentos pelo Secretário. 

5- Na ausência do Secretário, ou quando este substituir o Presidente, será substituído pelo Segundo 
Secretário. 

6- Na ausência de ambos os Secretários, será eleito, de entre os membros presentes, o membro que o 
substituirá nestas funções nessa reunião. 
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Artigo 16º 
Competências da mesa 

1- Compete à Mesa do CG: 

a) proceder à marcação das faltas; 

b) admitir ou rejeitar reclamações e requerimentos e receber moções e propostas, verificada a sua 
regularidade regimental; 

c) integrar nas formas previstas no Regimento as iniciativas orais e escritas dos membros do CG; 

d) decidir as questões de interpretação e integração de lacunas do Regimento. 

2- Das deliberações da Mesa cabe recurso para o CG. 

 

Artigo 17º 
Competências do Presidente 

1- Compete ao Presidente do CG: 

a) representar o CG e presidir à Mesa; 

b) dirigir os trabalhos do CG; 

c) convocar as sessões ordinárias e extraordinárias; 

d) convocar os membros por correio eletrónico com a antecedência mínima de oito dias; 

e) tornar pública, com a antecedência mínima de oito dias, a realização das sessões, bem como a 
ordem de trabalhos, data, hora e local; 

f) convocar o CG em casos urgentes, devendo o prazo previsto na alínea anterior ser reduzido ao 
mínimo necessário para o efeito (48h). 

g) presidir às reuniões, declarar a sua abertura, suspensão e encerramento, e dirigir os respetivos 
trabalhos; 

h) conceder ou retirar a palavra aos membros e regular o tempo do seu uso, para assegurar a ordem 
dos trabalhos; 

i) dar oportuno conhecimento ao CG das mensagens, informações, explicações e convites que lhe 
sejam dirigidos; 

j) pôr à discussão e votação as moções, propostas e requerimentos; 

k) receber o pedido de renúncia dos membros, devendo a convocação do membro substituto ser feita 
nos termos do estabelecido no RIA; 

l) assegurar o cumprimento do Regimento e das deliberações do CG; 

m)  exercer os demais poderes que lhe sejam atribuídos por Lei, pelo Regimento ou pelo CG. 

2- Das decisões do Presidente cabe recurso para o CG. 

 

Artigo 18º 
Competências do Secretário 

Compete ao Secretário, em geral, coadjuvar o Presidente no exercício das suas funções e assegurar o 
expediente da Mesa, nomeadamente: 

a) proceder à conferência das presenças nas sessões, assim como verificar em qualquer momento o 
quórum e registar as votações; 

b) ordenar a matéria a submeter a votação; 

c) organizar as inscrições dos membros que pretenderem usar da palavra; 

d) servir de escrutinador; 
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e) tomar a responsabilidade da elaboração da ata da sessão do CG, subscrevendo-a, sendo esta 
também assinada pelo Presidente. 

 

Artigo 19º 
Destituição do Presidente 

O Presidente do CG poderá ser destituído pelo CG, em qualquer altura, por deliberação da maioria 
absoluta em efetividade de funções, e por escrutínio secreto, se tiver cometido infrações graves que 
atentem a dignidade do cargo para o qual foi eleito. 

 

 

CAPÍTULO IV – COMISSÕES 

 

Artigo 20º 
Tipos de comissões 

Para além da Comissão Permanente prevista no artigo 13º do Decreto-Lei n.º 75/2008, de 22 de abril, 
com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 137/2012, de 2 de julho, o CG pode constituir outras 
comissões eventuais para qualquer fim determinado. 

 

Artigo 21º 
Composição 

1- A Comissão Permanente terá a seguinte composição: 

a) o Presidente do CG e o Secretário; 

b) o Representante do pessoal não docente; 

c) um Encarregado de Educação; 

d) um membro da comunidade local ou da autarquia. 

2- As comissões eventuais serão constituídas por deliberação do CG e de acordo com as necessidades de 
cada caso concreto. 

 

Artigo 22º 
Exercício das funções nas comissões 

A designação dos representantes das comissões faz-se pelo período da duração das funções para que cada 
uma foi constituída, nunca podendo exceder o período do mandato. 

 

Artigo 23º 
Competências 

1- Compete à Comissão Permanente, entre outros: 

a) acompanhar a atividade do Agrupamento entre as suas reuniões ordinárias; 

b) sugerir ao Presidente da Mesa assuntos de interesse que devam integrar a ordem de trabalhos; 

c) emitir pareceres; 

d) deliberar sobre assuntos que os membros do CG entendam adequados. 

2- As competências das comissões eventuais serão definidas no momento em que for deliberada a sua 
constituição. 
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CAPÍTULO V – FUNCIONAMENTO DO CG 

 

SECÇÃO I – SESSÕES 

 

Artigo 24º 
Sessões ordinárias e extraordinárias 

1- O CG reúne, ordinariamente, uma vez por trimestre e, extraordinariamente, sempre que seja 
convocado pelo respetivo Presidente, por sua iniciativa, por solicitação da maioria dos respetivos 
membros ou a requerimento do Diretor. 

 
 

2- O CG apenas pode deliberar quando estiverem presentes pelo menos metade mais um dos seus 
membros em efetividade de funções. 

3- Não havendo quórum, o CG reunirá em segunda convocatória, 48 horas depois, com pelo menos 5 
elementos e com poderes deliberativos. 

4- Todas as propostas serão votadas e aprovadas por maioria simples dos votos dos membros presentes, 
tendo o seu Presidente, em caso de empate, voto de qualidade. 

5- Das reuniões do CG são lavradas atas, sendo admitidas declarações de voto devidamente 
fundamentadas. 

 

Artigo 25º 
Responsabilidade 

Os membros do CG são solidariamente responsáveis pelas deliberações tomadas, exceto se fizerem 
consignar em ata a sua discordância ou não tiverem estado presentes. 

 

Artigo 26º 
Requisitos das reuniões 

1- As reuniões do CG não terão lugar, ou serão suspensas, quando não esteja presente a maioria do 
número legal dos seus membros. 

2- Nas reuniões não efetuadas por inexistência de quórum haverá lugar ao registo das presenças e à 
marcação de faltas. 

3- Nas sessões extraordinárias, o CG só pode deliberar sobre as matérias para que haja sido 
expressamente convocado. 

 

Artigo 27º 
Duração das sessões 

As sessões do CG não poderão exceder a duração de duas horas e meia, salvo quando o próprio CG 
deliberar o seu prolongamento por mais uma hora. 

 

Artigo 28º 
Continuidade das sessões 

As reuniões não poderão ser interrompidas, salvo por decisão do Presidente do CG para os seguintes 
efeitos: 

a) intervalos; 
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b) estabelecimento da ordem no CG; 

c) falta de quórum, procedendo-se a nova contagem quando o Presidente assim o determinar. 

 

 

SECÇÃO II – TRABALHOS 

 

Artigo 29º 
Convocatórias 

1- As convocatórias serão feitas pelo Presidente do CG. 

2- As convocatórias devem conter obrigatoriamente data, horário e local da reunião, bem como a ordem 
de trabalhos. 

3- As convocatórias serão sempre datadas e assinadas pelo Presidente do CG. 

4- As convocatórias serão enviadas por correio eletrónico aos membros do CG e ao Diretor com oito dias 
de antecedência, podendo, em casos excecionais, ser enviadas até 48 horas de antecedência. 

 

Artigo 30º 
Documentos 

Dos documentos relacionados com os assuntos fixados na ordem de trabalhos, em particular os 
documentos que carecem de aprovação em sede de CG, deverão ser previamente enviadas cópias pelo 
Diretor à Mesa do CG que as fará chegar, juntamente com a convocatória, a todos os membros do CG e a 
todos os que nele tomem assento.   

 

 

SECÇÃO III – USO DA PALAVRA 

 

Artigo 31º 
Uso da palavra pelos membros do CG 

1- A palavra é concedida aos membros do CG para: 

a) tratar de assuntos de antes da ordem do dia; 

b) participar na discussão dos pontos da ordem do dia; 

c) apresentar propostas relacionadas com os assuntos em discussão no período da ordem do dia e 
defendê-los após a intervenção de todos os inscritos; 

d) invocar o Regimento ou interpelar a Mesa; 

e) fazer requerimentos; 

f) formular ou responder a pedidos de esclarecimentos; 

g) reagir contra ofensas à honra ou consideração, ou dar explicações; 

h) interpor recursos; 

i) fazer protestos e contraprotestos; 

j) produzir declarações de voto. 

2- A palavra é dada pela ordem de inscrições e, nos restantes casos, com autorização do Presidente. 
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Artigo 32º 
Intervenções 

1- Durante o período da ordem do dia, cada membro, inscrito previamente, poderá usar da palavra até 
ao máximo de cinco minutos por cada intervenção, salvo se o CG, antes do início da discussão da proposta, 
deliberar no sentido de a encurtar ou dilatar, devido à importância da matéria. 

2- É autorizada, a todo o tempo, a troca entre quaisquer oradores inscritos. 

 

Artigo 33º 
Fim do uso da palavra 

1- Quem solicita a palavra deve declarar para que fim a pretende, não podendo usá-la para fim diverso 
daquele para que lhe foi concedida, conforme a matéria tratada na ordem de trabalhos. 

 

2- Quando o orador se afaste da finalidade para que lhe foi concedida a palavra, é advertido pelo 
Presidente, que pode retirar-lha se o orador persistir na sua atitude. 

 

Artigo 34º 
Propostas de alteração 

1- O uso da palavra para apresentação de propostas limita-se à indicação sucinta do seu objeto e não 
poderá exceder cinco minutos. 

2- O uso da palavra para a sua discussão não poderá exceder três minutos para cada membro inscrito. 

 

Artigo 35º 
Invocação do Regimento e perguntas à Mesa 

1- O membro do CG que pedir a palavra para invocar o Regimento indica a norma infringida, com as 
considerações estritamente indispensáveis para o efeito. 

2- Os membros do CG podem interpelar a Mesa quando tenham dúvidas sobre decisões desta ou sobre a 
orientação dos trabalhos. 

3- Não há justificação nem discussão das perguntas dirigidas à Mesa. 

4- O uso da palavra para invocar o Regimento e interpelar a Mesa não pode exceder três minutos. 

 

Artigo 36º 
Requerimentos 

1- São considerados requerimentos apenas os pedidos à Mesa respeitantes ao processo de apresentação, 
discussão e votação de qualquer assunto ou ao funcionamento da reunião. 

2- Os requerimentos podem ser formulados por escrito ou oralmente e não são fundamentados. 

3- Os requerimentos escritos são imediatamente anunciados pela Mesa. 

4- Os requerimentos orais não podem exceder três minutos. 

5- Todo o requerimento admitido pela Mesa é imediatamente votado sem discussão. 

6- A votação dos requerimentos é feita pela ordem da sua apresentação. 

7- Não são admitidas declarações de voto. 

 

Artigo 37º 
Recursos 

1- Qualquer membro do CG pode recorrer das deliberações da Mesa. 
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2- O membro que tiver recorrido pode usar da palavra para fundamentar o recurso por tempo não 
superior a três minutos. 

3- Finda a sua fundamentação, se a houver, é imediatamente votado. 

4- Não há lugar à declaração de voto. 

 

Artigo 38º 
Esclarecimentos 

1- A palavra para esclarecimentos limita-se à formulação sintética da pergunta e da respetiva resposta, 
sobre a matéria em dúvida enunciada pelo orador que tiver acabado de intervir. 

2- Os membros do CG que queiram formular pedidos de esclarecimento devem inscrever-se no termo da 
intervenção que os suscitou, sendo esses pedidos formulados e respondidos de imediato pela ordem de 
inscrição. 

3- O orador interrogante e o orador respondente dispõem de três minutos, por cada intervenção, não 
podendo as respostas exceder o tempo global de quinze minutos. 

4- O membro que quiser dar esclarecimentos procederá, com a devida adaptação, nos termos dos 
números anteriores. 

 

Artigo 39º 
Reação contra ofensas à honra, consideração ou zelo profissional 

1- Sempre que alguém considere que foram proferidas expressões ofensivas da sua honra, consideração 
ou zelo profissional pode, para se desagravar, usar da palavra por tempo não superior a três minutos. 

2- O autor das expressões consideradas ofensivas pode dar explicações por tempo não superior a três 
minutos, devendo, contudo, pedir desculpas em voz alta por tal facto. 

 

Artigo 40º 
Protestos e contraprotestos 

1- Cada membro do CG poderá, sobre a mesma intervenção, apresentar um único protesto, que não 
poderá exceder três minutos. 
2- Não são admitidos protestos a esclarecimentos e a eventuais respostas, bem como a declarações de 
voto. 

3- Os contraprotestos não poderão exceder três minutos por cada protesto. 

 

Artigo 41º 
Proibição do uso da palavra na votação 

Anunciado o início da votação, nenhum membro do CG pode usar da palavra até à proclamação do 
resultado da mesma, exceto para apresentar requerimentos respeitantes ao processo de votação. 

 

Artigo 42º 
Declaração de voto 

1- Cada membro do CG tem direito a produzir, no final de cada votação, uma declaração de voto, oral ou 
escrita, esclarecendo o sentido da sua votação. 

2- As declarações de voto escritas podem ser apresentadas até ao final da reunião se tal desejo for 
expresso no termo da votação, devendo as mesmas ser lidas antes do encerramento. 
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Artigo 43º 
Modo de usar a palavra 

1- O orador não pode ser interrompido sem o seu consentimento, não sendo, porém, consideradas 
interrupções as vozes de concordância, discordância ou análogas. 

2- O orador é advertido pelo Presidente quando se desvie do assunto em discussão ou quando o discurso 
se torne injurioso ou ofensivo, podendo o Presidente retirar-lhe a palavra se persistir na sua atitude. 

3- O orador pode ser avisado pelo Presidente para resumir as suas considerações quando se aproximar o 
termo do tempo regulamentar. 

 

 

SECÇÃO IV – DELIBERAÇÕES E VOTAÇÕES 

 

Artigo 44º 
Requisitos das deliberações 

1- As deliberações são tomadas à pluralidade de votos, procurando sempre o consenso para a sua 
aprovação, desde que esteja presente a maioria do número legal dos membros do CG, salvo quando seja 
a segunda convocatória. 

2- O Presidente tem voto de qualidade em caso de empate. 

3- Não é permitida a abstenção no exercício de funções consultivas. 

4- Sempre que se realizem eleições ou estejam em causa juízos de valor sobre pessoas, a votação tem de 
ser feita por escrutínio secreto. 

 

Artigo 45º 

Deliberações 

Não podem ser tomadas deliberações durante o período de antes da ordem do dia, salvo as referentes a 
recomendações, moções ou votos de congratulação, saudação, louvor e pesar. 

 

Artigo 46º 
Formas de votação 

1- As votações realizam-se por uma das seguintes formas: 

a) por braço no ar, sendo a forma mais usual; 
b) por escrutínio secreto. 

2- A votação das propostas é feita por ordem de entrada. 

 

Artigo 47º 
Executoriedade e publicidade 

1- As deliberações do CG só se tornam executórias depois de aprovadas as respetivas atas ou a minuta do 
texto das deliberações mais importantes de acordo com o disposto no artigo 49º deste Regimento. 

2- As atas referidas no número anterior são documentos autênticos, que fazem prova plena, nos termos 
da Lei. 
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SECÇÃO V – INTERVENÇÕES DO DIRETOR 

 

Artigo 48º 
 Participação do Diretor 

1- O Diretor ou seu representante legal poderá intervir nas discussões sem direito a voto. 

2- O Diretor ou seu representante legal deverá esclarecer o CG sempre que se tratem assuntos 
relacionados com a atividade do Agrupamento ou que estejam relacionados com as competências dos 
órgãos que representa. 

 

CAPÍTULO VI – DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Artigo 49º 
Atas da reunião 

1- Será lavrada ata que registe o que de essencial se tiver passado nas reuniões, nomeadamente as faltas 
verificadas, as deliberações tomadas e as posições contra elas assumidas, neste caso a requerimento 
daqueles que as tiverem perfilhado. 

2- As atas serão elaboradas sob responsabilidade do Secretário da Mesa do CG, e postas à aprovação no 
início da reunião seguinte, sendo assinadas, após a aprovação, pelo Presidente e pelo Secretário. 

3- As atas serão registadas em suporte digital, impressas, após a necessária aprovação e posteriormente 
arquivadas em dossiê próprio. 

4- As atas ou o texto das deliberações mais importantes podem ser aprovadas em minuta, no final das 
reuniões, desde que tal seja deliberado pela maioria dos membros presentes.  

5- As minutas são assinadas pelo Presidente, sendo afixadas em todas as escolas do Agrupamento e 
publicadas na página web, podendo ser enviadas à Comunidade Educativa por correio eletrónico. 

6- No final de cada reunião será elaborada, pelo Presidente do CG, uma síntese descritiva, onde constem 
as deliberações tomadas, que deve ser afixada em todas as escolas do Agrupamento e na página web, 
salvo matérias que exijam confidencialidade. 

 

Artigo 50º 
Alterações 

As alterações ao presente documento poderão ser apresentadas ao CG por iniciativa do seu Presidente, 
ou pelo menos por um terço dos seus membros, ou por necessidade de adaptação à legislação publicada 
posteriormente à sua aprovação, ou devido a alterações do Regulamento Interno do Agrupamento. 

 

Artigo 51º 
Revisão do Regimento 

O presente Regimento poderá ser revisto em qualquer altura, desde que aprovado por maioria absoluta 
dos votos dos membros em efetividade de funções. 

 

Artigo 52º 
Entrada em vigor e validade 

O presente Regimento entrará em vigor imediatamente após a sua aprovação, devendo ser fornecido um 
exemplar a cada membro do CG e ao Diretor. 
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Aprovado na reunião do Conselho Geral de 14 de outubro de 2021. 
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