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MUNICiPIO PONTE 8 L!A 

TERRA R ICA DA HU M AN IOAOE DELIBERA~AO 

4.2- PROPOSTA DO SR. VEREADOR DR. PAULO SOUSA- "Constitui~ao do Conselho 

Municipal de Educa~ao" - Aprova~ao. A Camara Municipal deliberou por 

unanimidade aprovar a proposta de "Constitui<;ao do Conselho Municipal de 

Educa<;ao". Mais deliberou por unanimidade submeter a aprecia<;ao e aprova<;ao da 

Assembleia Municipal. 

Reuniao de Camara Municipal de 04 de janeiro de 2018. 

A CHEFE DE DIVISAO/DAF, 

:;~ ki lko 
Sofia Velho/Dra. 

Tel 25 8 900 400 • Fax 258 900 410 • Prac;:a da Republica • 499 0-062 Ponte de Lima • geral@cm-pontedelima. pt • www.cm-pontedelima.pt 



-!.. c..;:._~ 

12 
Proposta de Constitui~ao do Conselho Municipat e Educa~ao 

r ' ~ c:J=..- , 
'--=> - _ .,, J~ ~ 

0 Conselho Municipal de Educac;ao e uma instancia de coordenac;ao e consulta, que tern por 
\b . I L i i-

objectivo promover, a nfvel municipal, a coordenac;ao da polftica educativa, articulando a 

intervenc;ao, no ambito do sistema educative, dos agentes educativos e parceiros sociais 

interessados, analisando e acompanhando o funcionamento do referido sistema e propondo a 

acc;oes consideradas adequadas a promoc;ao de maiores padroes de eficiencia e 

mesmo. 

Assim sen do e no cumprimento do artigo 5Q, do Decreto- Lei n.Q 7/2003, de 15 de janeiro, e da 

alterac;ao introduzida pela Lei n.Q 41/2003, de 22 de agosto, rectificada pela declarac;ao n.Q 

13/2003 de 30 de setembro de 2003, pela Lei n.Q 6/2012 de 10 de fevereiro e pelo Decreto-Lei 

n.Q 72/2015, de 11 de maio, proponho a seguinte constituic;ao do Conselho Municipal de 

Educac;ao: 

1. lntegram o Conselho Municipal de Educac;ao: 

a) 0 Presidente da Camara Municipal, que preside; 

b) 0 Presidente da Assembleia Municipal; 

c) 0 Vereador responsavel pela Educac;ao, que assegura a substituic;ao do Presidente, nas suas 

ausencias e impedimentos; 

d) 0 Presidente da Junta de Freguesia eleito pela Assembleia Municipal em representac;ao das 

freguesias do concelho; 

e) 0 Delegado Regional de Educac;ao da Direc;ao de Servic;os da regiao cuja area territorial 

corresponda a do municipio, integrada na direc;ao geral dos estabelecimentos escolares, ou 

a quem o diretor-geral dos estabelecimentos escolares designar em sua substituic;ao; 

f) Os Diretores dos Agrupamentos de Escolas e de escolas nao agrupadas da area do 

Municipio. 

2. lntegram ainda o Conselho Municipal de Educac;ao os seguintes representantes, desde que as 

estruturas representantes existam no Municipio: 

a) Um representante das instituic;oes de ensino superior publico; 

b) Um representante das instituic;oes de ensino superior privado; 

c) Um representante do pessoal docente do ensino secundario publico; 



d) Um representante do pessoal docente do ensino basico publico; 

e) Um representante do pessoal docente da educa~;ao pre-escolar publica; 

f) Um representante dos estabelecimentos de educa~ao do ensino profissional publico; 

g) Um representante dos estabelecimentos de educa~ao do ensino profissional privados; 

h) Um representante dos estabelecimentos de educa~;ao e de ensino basico e 

secundario privados; 

i) Dois representantes das associa~;oes de paise encarregados de educa~;ao; 

j) Um representante das associa~;oes de estudantes; 

k) Um representante das institui~;oes particulares de solidariedade social que 

desenvolvam actividade na area da educa~;ao; 

I) Um representante dos servi~;os publicos de saude; 

m) Um representante dos servi~;os de seguran~;a social; 

n) Um representante dos servi~;os de emprego e forma~;ao profissional; 

o) Um representante dos servi~;os publicos da area da juventude e do desporto; 

p) Um representante das for~;as de seguran~;a . 

3. Os representantes a que se referem as alineas c), d) e e) do numero anterior sao eleitos pelos 

docentes do respective grau de ensino. 

4. De acordo com a especificidade das materias a discutir no conselho municipal de educa~;ao, 

pode este deliberar que sejam convidadas a estar presentes nas suas reunioes personalidades 

de reconhecido merito na area de saber em analise. 

Perante o exposto, solicito parecer do Executive Municipal sobre esta proposta e submeter a 
Assembleia Municipal a quem compete a nomea~;ao do conselho, por delibera~;ao. 

Ponte de Lima, 4 de dezembro de 2017 

Paulo Barreiro de Sousa (Dr.) 


