
DELIBERA<;Ao 
TERRA RICA DA HUMAN! DADE 

4.24 - REGULAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCA<;AO DO 

MUNICIPIO DE PONTE DE LIMA - Aprova~ao. A Camara Municipal deliberou 

por maio ria com seis votos a favor e uma abstenc;ao do Sr. V ereador Dr. Filipe Viana, 

aprovar o regulamento. Mais deliberou por maioria com cinco votos a favor e uma 

abstenc;ao do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, remeter a apreciac;ao e aprovac;ao · da 

Assembleia Municipal. 

Reuniao de Camara Municipal de 09 de dezembro de 2013. 

A CHEFE DE DIVISAO, 

Sofia Velho/Dra. 
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Regulamento do Conselho Municipal de Educa~ao do 
Municipio de Ponte de Lima 

Artigo 1° 

No~ao e Objectivos 

0 Conselho Municipal de Educa<;:ao e urn orgao de coordena<;:ao e consulta, a nfvel municipal, da 

polftica educativa e tern por objective promover, a coordena<;:ao da polftica educativa, 

articulando a interven<;:ao, no ambito do sistema educative, dos agentes educativos e dos 

parceiros sociais interessados, analisando e acompanhando o funcionamento do referido sistema 

e propondo as ac<;:oes consideradas adequadas a promo<;:ao de maiores padroes de eficiencia e de 

eficckia do mesmo. 

Artigo 2° 

Competencias 

1. Para a prossecu<;:ao dos objectives referidos no artigo anterior, compete ao Conselho Municipal 

de Educa<;:ao deliberar, em especial, sobre as seguintes materias: 

a) Coordena<;:ao do sistema educative e articula<;:ao da polftica educativa com outras 

polfticas sociais, em particular nas areas da saude, da ac<;:ao social e da forma<;:ao e 

emprego; 

b) Acompanhamento do processo de elabora<;:ao e de actualiza<;:ao da carta educativa, a 

qual deve resultar de estreita colabora<;:ao entre os 6rgaos municipais e os servi<;:os do 

Ministerio da Educa<;:ao, com vista a, assegurando a salvaguarda das necessidades de 

oferta educativa do municipio, garantir o adequado ordenamento da rede educativa 

nacional e municipal; 

c) Participa<;:ao na negocia<;:ao e execu<;:ao dos contratos de autonomia, previstos nos 

artigos 56. o e seguintes do Decreta-Lei n. o 7512008, de 22 de Abril; 

d) Aprecia<;:ao dos projectos educativos a desenvolver no municipio; 
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e) Adequa<;ao das diferentes modalidades de ac<;ao social escolar as necessidades locais, 

em particular no que se refere aos apoios s6cio - educativos, a rede de transportes 

escolares e a alimenta<;ao; 

f) Medidas de desenvolvimento educativo, no ambito do apoio a crian<;as e jovens com 

necessidades educativas especiais, da organiza<;ao de actividades de complemento 

curricular, da qualifica<;ao escolar e profissional dos jovens e da promo<;ao de ofertas 

de forma<;ao ao longo da vida, do desenvolvimento do desporto escolar, bern como do 

apoio a iniciativas relevantes de caracter cultural, artistico, desportivo, de preserva<;ao 

do ambiente e de educa<;ao para a cidadania; 

g) Programas e ac<;6es de preven<;ao e seguran<;a dos espa<;os escolares e seus acessos; 

h) lnterven<;6es de qualifica<;ao e requalifica<;ao do parque escolar. 

2. Compete, ainda, ao Conselho Municipal de Educa<;ao analisar o funcionamento dos 

estabelecimentos de educa<;ao pre-escolar e de ensino, em particular no que respeita as 

caracteristicas e adequa<;ao das instala<;6es, ao desempenho do pessoal docente e nao docente e 

a assiduidade e sucesso escolar das crian<;as e alunos, reflectir sabre as causas das situa<;6es 

analisadas e propor as ac<;6es adequadas a promo<;ao da eficiencia e eficacia do sistema 

educativo. 

3. Para o exercicio das competencias do Conselho Municipal de Educa<;ao devem os seus membros 

disponibilizar a informa<;ao de que disponham relativa aos assuntos a tratar, cabendo, ainda, ao 

representante do Ministerio da Educa<;ao apresentar, em cada reuniao, urn relat6rio sintetico 

sabre o funcionamento do sistema educativo, designadamente sabre os aspectos referidos no 

numero anterior. 

Artigo 3° 

Composi~ao 

(art 0 5° do Decreta Lei n°7/2003 de 15 de Janeiro, alterado pela Lei n° 41 2003 de 22 de Agosto 

rectificada pela declarac;ao n° 1312003 de 30 de Setembro de 2003 e pela Lei n° 612012 de 10 de 

Fevereiro) 
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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 da Educac;:ao; 

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

das freguesias do concelho; 

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

estruturas representantes existam no municipio: 

a) Representante das instituic;:6es de ensino superior publico; 

b) Representante das instituic;:6es de ensino superior privado; 

c) Representante do pessoal docente do ensino secundario publico; 

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

e) Representante do pessoal docente da educac;:ao pre-escolar publica; 

f) Urn representante dos estabelecimentos de ensino basico e secundario privados; 

g) Dois representantes das associac;:6es de pais e encarregados de educac;:ao; 

h) Urn Representante das associac;:6es de estudantes 

i) Urn representante das instituic;:6es particulares de solidariedade social que desenvolvam 

actividade na area da educac;:ao; 

j) Representante dos servic;:os publicos de saude; 

l) Urn representante dos servic;:os de Seguranc;:a Social; 

m) Urn representante dos Servic;:os de Emprego e Formac;:ao Profissional; 

n) Urn representante dos servic;:os publicos da area da juventude e do desporto; 

o) Urn representante das forc;:as de seguranc;:a. 
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3. Os representantes a que se referem as alineas d) e e) do numero anterior, sao eleitos pelos 

docentes do respectivos graus de ensino. (Lei n° 4112003 de 22 Agosto). 

4. De acordo com a especificidade das materias a discutir no Conselho Municipal de Educac;:ao, 

pode este deliberar que sejam convidadas a estar presentes nas suas reuni6es personalidades de 

reconhecido merito na area de saber em analise. 

Artigo 4° 

Constitui~ao 

0 Conselho Municipal de Educac;:ao e nomeado por deliberac;:ao da Assembleia Municipal, nos 

termos propostos pela Camara Municipal. 

Artigo so 

Funcionamento 

1. 0 Conselho Municipal de Educac;:ao reune, ordinariamente, no inicio do ano lectivo e no 

final de cada periodo escolar e, extraordinariamente, sempre que convocado pelo seu 

presidente. 

2. 0 Conselho Municipal de Educac;:ao pode deliberar a constituic;:ao interna de grupos de 

trabalho, em razao das materias a analisar ou dos projectos espedficos a desenvolver. 

3. 0 apoio Logistico e administrative necessaria ao funcionamento do Conselho Municipal de 

Educac;:ao e assegurado pela Camara Municipal. 

Artigo 6° 

Regimen to 

As regras de funcionamento do Conselho Municipal de Educac;:ao constam de regimento, a aprovar 

pelo conselho, devendo respeitar os seguintes prindpios: 
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a) 0 conselho s6 pode funcionar quando estiverem presentes, pelo menos, metade dos 

seus membros; 

b) As delibera~oes que traduzam posi~oes do conselho com eficacia extern a devem ser 

aprovadas por maioria absoluta dos seus membros; 

c) Os membros do conselho devem participar obrigatoriamente nas discussoes e 

vota~oes que, de forma directa ou indirecta, envolvam as estruturas que 

representam; 

d) As aetas das reunioes do conselho devem ser rubricadas por todos os membros que 

nela participem. 

Artigo 7° 

Envio de pareceres 

As avalia~oes propostas e recomenda~oes do Conselho Municipal de Educa~ao devem ser 

remetidas directamente aos servi~os e entidades com competencias executivas nas materias a 

que os mesmos respeitem. 

Artigo 8° 

Presidencia 

1. 0 Conselho Municipal de Educa~ao e presidido pelo Presidente da Camara Municipal de Ponte 

de Lima. 

2. Compete ao Presidente: 

a) Convocar as reunioes, nos termos do artigo 10° deste regimento; 

b) Abrir e encerrar as reunioes; 

c) Dirigir os respectivos trabalhos, podendo ainda suspende-los ou encerra-los 

antecipadamente, quando circunstancias excepcionais o justifiquem; 

d) Assegurar a execu~ao das delibera~oes do Conselho Municipal de Educa~ao; 
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e) Assegurar o envio das avalia<;:6es, propostas e recomenda<;:6es emitidas pelo Conselho 

Municipal de Educa<;:ao para os servi<;:os e entidades com competencias executivas nas 

materias a que os mesmos respeitem; 

f) Proceder a marca<;:ao de faltas; 

g) Proceder as substitui<;:6es de representantes, nos termos do artigo 6° deste regimento; 

h) Assegurar a elabora<;:ao das aetas. 

3. 0 Presidente e substituido nas suas ausencias ou impedimentos pelo Vereador da Educa<;:ao. 

4. 0 apoio administrative ao Presidente do Conselho Municipal de Educa<;:ao e prestado por urn 

funcionario da Camara Municipal de Ponte de Lima. 

Artigo 9° 

Durac;ao do mandato 

Os membros do Conselho Municipal de Educac;ao sao designados ou eleitos pelo periodo 

correspondente ao mandato autarquico. 

Artigo 10° 

Renuncia de mandato 

1. Os membros do Conselho Municipal de Educac;ao podem, a qualquer tempo renunciar ao 

mandato, mediante declarac;ao escrita ao Presidente do Conselho Municipal de Educac;ao. 

2. A renuncia verifica-se, ainda, no caso previsto no n°4 do artigo 6° deste Regimento. 

3. A renuncia torna-se efectiva desde a data da entrega da declarac;ao prevista no numero 1, 

devendo o Presidente do Conselho Municipal de Educac;ao comunica-lo ao respectivo plenario. 

4. A substituic;ao do renunciante e feita nos termos do artigo 10° deste Regimento. 

Artigo 11 o 

Tel. 258 900 400 I Fax 258 900 410 I Pra~a da Republica 4990-062- Ponte de Lima 1 geral@cm-pontedelima.pt 1 www.cm-pontedelima pt[pag. 7 de 15] 



~ 
MUNICIPIO PONTE 8 ~ 

TERRA RICA DA HUMANID,._O( 

Elei~ao e nomea~ao 

3. Os representantes referidos nas alineas j), l), m) en) do ponto 2. do Artigo 3° serao nomeados 

pelos servi~os respectivos. 

Artigo 12° 

Constitui~ao de grupos de trabalho 

1. Em razao das materias a analisar ou dos projectos especificos a desenvolver, o Conselho 

Municipal de Educa~ao pode deliberar a constitui~ao interna de grupos de trabalho. 

2. De entre os membros dos grupos de trabalho e nomeado urn relator, podendo ser coadjuvado 

por outros elementos do grupo. 

Artigo 13° 

Tomada de Posse 

Todos os elementos tomam posse perante o Presidente, em reuniao do conselho municipal, os 

quais se consideram em fun~oes a partir dessa data. 

Artigo 14° 

Deveres dos membros do Conselho Municipal de Educa~ao 

Constituem deveres dos membros do Conselho Municipal de Educa~ao: 

a) Comparecer e permanecer nas sessoes do Conselho Municipal de Educa~ao durante o 

periodo dos trabalhos de cada reuniao; 

b) Solicitar a Presidencia sempre que, por motivo de for~a maior, necessitem de se retirar 

no decurso das reunioes; 
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c) Desempenharem os cargos e as fun~6es para que sejam eleitos ou designados e a que se 

nao hajam oportunamente escusado; 

d) Participar nas discuss6es e vota~6es se, por Lei, de tal nao estiverem impedidos; 

e) Contribuir, com a sua diligencia, para a eficacia e o prestigio dos trabalhos do Conselho 

Municipal de Educa~ao. 

Artigo 15° 

Direitos dos membros do Conselho Municipal de Educa~ao 

1. Para o regular exercicio do mandato, constituem direitos dos membros do Conselho Municipal 

de Educa~ao, alem dos conferidos pela Lei: 

a) Usar da palavra nos termos do Regimento; 

b) Desempenhar fun~6es especificas no Conselho Municipal de Educa~ao; 

c) Apresentar pareceres, propostas e recomenda~6es; 

d) Propor, por escrito, altera~6es ao Regimento; 

e) Propor a constitui~ao de comiss6es; 

f) Solicitar, por escrito, as informa~6es e esclarecimentos que entendam necessarios; 

g) Receber c6pia das aetas do Conselho Municipal de Educa~ao quando o solicitarem; 

h) Ter acesso a todo o expediente do Conselho Municipal de Educa~ao. 

Artigo 16° 

Direitos e deveres dos participantes no Conselho Municipal de Educa~ao 

Os participantes convidados tern os mesmos deveres e direitos dos membros, excepto nas 

votac6es, onde nao tern direito a voto. 

Artigo 17° 

Substitui~ao 
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As entidades representadas no conselho municipal podem substituir os seus representantes, em 

qualquer altura, mediante comunica<;:ao por escrito ao Presidente do conselho municipal. 

Artigo 18° 

Faltas 

1. As faltas as reuni6es devem ser justificadas, mediante comunica<;:ao escrita, no prazo maximo 

de 15 dias, dirigida ao presidente do Conselho Municipal de Educa<;:ao. 

2. As faltas nao justificadas serao comunicadas a entidade a qual pertence o representante. 

Artigo 19° 

Convoca~ao das reunioes 

1. As reunioes ordinarias sao convocadas pelo Presidente, com a antecedencia minima de oito 

dias, constando da respectiva convocat6ria o dia e hora em que esta se realizara e, caso haja 

altera<;:ao do local da reuniao, a indica<;:ao do novo local. 

2. As reunioes extraordinarias terao Lugar mediante convoca<;:ao do Presidente, por sua iniciativa 

ou a requerimento de pelo menos dois terc;os dos seus membros, devendo neste caso o respective 

requerimento conter a indica<;:ao do(s) assunto(s) que se deseja(m) ver tratado(s). 

3. A convocat6ria da reuniao deve ser feita para urn dos quinze dias seguintes a apresenta<;:ao do 

pedido, mas sempre com a antecedencia minima de 48 horas sobre a data da reuniao 

extraordinaria. 

4. Da convocat6ria devem constar, de forma expressa e especifica, os assuntos a tratar na 

reuniao: a data, hora e local. 

5. Cada membra do Conselho Municipal de Educa<;:ao pode solicitar ao Presidente o agendamento 

de temas especificos para discussao. 
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Artigo 20° 

Periodicidade, durac;ao e local das reunioes 

1. 0 Conselho Municipal de Educac;ao reune ordinariamente, no inicio do ano lectivo e no final de 

cada periodo escolar e, extraordinariamente, sempre que convocados pelo seu presidente, ou a 

pedido de 2/3 dos seus membros. 

2. As sess6es do Conselho Municipal de Educac;ao nao deverao exceder 2 horas, findas as quais, 

caso nao esteja concluida a Ordem de Trabalhos, sera proposta pelo Presidente uma nova data de 

reuniao para conclusao dos trabalhos. 

3. As reuni6es realizam-se no edificio sede do Municipio ou, por decisao do Presidente, em 

qualquer outro local do territ6rio municipal. 

Artigo 21° 

Reunioes 

Em cada reuniao ha urn periodo designado de "Antes da Ordem do Dia" e outro designado de 

"Ordem do Dia". 

Artigo 22° 

Periodo Antes da Ordem do Dia 

1.0 periodo de "Antes da Ordem do Dia" e destinado: 

a) A apreciac;ao e votac;ao da acta anterior; 

b) Ao periodo de informac;oes; 

c) A eventual apreciac;ao dos pedidos de suspensao, assim como das propostas de perda 

de mandata; 

d) A apreciac;ao de assuntos de interesse premente. 
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2. 0 periodo de "Antes da Ordem do Dia" tern a dura~ao maxima de 30 minutes podendo, por 

delibera~ao do Presidente do Conselho Municipal de Educa~ao, ser prorrogado por igual periodo. 

Artigo 23° 

Periodo da Ordem do Dia 

1. Cada reuniao tera uma "Ordem do Dia" estabelecida pelo Presidente. 

2. 0 Presidente deve incluir na Ordem do Dia os assuntos que, para esse fim, lhe forem indicados 

por qualquer membro do Conselho Municipal de Educa~ao de Ponte de Lima, desde que se 

incluam nas competencias eo pedido seja apresentado, por escrito, com a antecedencia minima 

de dez dias sobre a data da reuniao. 

3. A ordem do dia deve ser entregue a todos os membros do Conselho Municipal de Educa~ao de 

Ponte de Lima com a antecedencia de, pelo menos, oito dias sobre a data da reuniao. 

4. A sequencia de materias fixadas para cada reuniao pode ser modificada por delibera~ao da 

maioria dos membros. 

Artigo 24° 

Quorum 

1. 0 Conselho Municipal de Educa~ao s6 pode funcionar quando estiverem presentes, pelo menos, 

metade dos seus membros. 

2. Passados trinta minutes sem que haja quorum de funcionamento, o Presidente dara a reuniao 

como encerrada, fixando desde logo dia, hora e local para nova reuniao. 

Artigo 25° 

Uso da palavra 

A palavra sera concedida aos membros do Conselho Municipal de Educa~ao por ordem de 

inscri~ao, nao podendo cada interven~ao exceder 5 minutes. 
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Artigo 26° 

Elaborac;ao dos pareceres, propostas e recomendac;oes 

1. Os pareceres, propostas e recomendac;6es sao elaborados por urn membro do Conselho 

Municipal de Educac;ao, designado pelo Presidente. 

2. Os projectos de pareceres, propostas e recomendac;6es sao apresentados aos membros do 

Conselho Municipal de Educac;ao com, pelo menos, oito dias de antecedencia da data agendada 

para o seu debate e aprovac;ao. 

3. Os membros do Conselho Municipal de Educac;ao devem participar obrigatoriamente nas 

discuss6es e votac;6es que, de forma directa ou indirecta, envolvam as estruturas que 

representam. 

Artigo 27° 

Deliberac;oes 

1. As deliberac;6es que traduzam posic;6es do Conselho Municipal de Educac;ao com eficacia 

externa devem ser aprovadas por maioria absoluta dos seus membros. 

2. Quando urn parecer, proposta ou recomendac;ao for aprovado com votos contra, os membros 

discordantes podem requerer que conste do respective parecer a sua declarac;ao de voto. 

Artigo 28° 

Formas de Votac;ao 

1. As votac;6es realizam-se por uma das seguintes formas: 

a) Por escrutinio secreto sempre que se realizam eleic;6es, estejam em causa juizos de 

valor sobre pessoas ou, ainda, quando o conselho assim o deliberar; 

b) Por votac;ao nominal apenas quando requerido por qualquer dos membros e aceite 

expressamente pelo Conselho Municipal de Educac;ao; 
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c) Por levantar o bra~o no ar, constituindo esta a forma usual de votar. 

Artigo 29° 

Voto 

1. Cada membra tern direito a urn voto. 

2. Nao e admitido o voto por procura~ao ou por correspondencia. 

3. 0 Presidente tern o voto de qualidade em caso de empate, salvo sea vota~ao se tiver realizado 

por escrutfnio secreta. 

Artigo 30° 

Empate na vota~ao 

1. Quando a vota~ao por voto secreta produza empate, o assunto e de novo votado. 

2. 0 empate na segunda vota~ao equivale a rejei~ao. 

Artigo 31° 

Aetas das reunioes 

1. De cada reuniao sera lavrada acta na qual se registara o que de essencial se tiver passado, 

nomeadamente as faltas verificadas, os assuntos apreciados, os pareceres emitidos, o resultado 

das vota~6es e as declara~6es de voto. 

2. As aetas sao pastas a aprova~ao de todos os membros no final da respectiva reuniao ou no 

inicio da seguinte. 

3. As aetas serao elaboradas sob a responsabilidade do Presidente, pelo funcionario da Camara 

Municipal de Ponte de Lima destacado para o efeito, e devem ser assinadas pelo Presidente e 

pelo funcionario que secretariou. 

4. Qualquer membra ausente na reuniao de aprova~ao de uma acta donde constem ou se omitam 

tomadas de posi~ao suas pode posteriormente juntar a mesma uma declara~ao sabre o assunto. 
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5. Para melhor reproduzir os assuntos tratados as reuni6es serao gravadas. As grava<;:6es 

destinam-se exclusivamente a produ<;:ao da acta respectiva e nao podem ser utilizadas para 

qualquer outro fim. 

Artigo 32° 

Perda de mandata 

1. Perdem o mandata os membros do conselho municipal que faltem, injustificadamente, a duas 

reuni6es consecutivas ou a tres interpoladas. 

2. 0 Presidente solicitanl. as entidades representadas, ap6s delibera<;:ao do Conselho Municipal de 

Educa<;:ao, a substitui<;:ao do membra que perdeu o mandata. 

Artigo 33° 

Casos omissos 

As omiss6es e as duvidas que surjam na interpreta<;:ao deste regimento, serao resolvidas por 

delibera<;:ao do Conselho Municipal de Educa<;:ao. 

Artigo 34° 

Produ<;:ao de efeitos 

0 presente regulamento produz efeitos ap6s a sua aprova<;:ao pela Assembleia Municipal de Ponte 

de Lima. 
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