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Regimento do Conselho Geral 

Em conformidade com o disposto no art.º 55 do Decreto-Lei n.º 75/2008, de 22 de 

abril, e do Decreto-Lei n.º 137/2012, de 2 de julho, o Conselho Geral (C.G.) elaborou e 

aprovou o seu Regimento, que passará a constituir parte integrante do Regulamento Interno 

(R.I.). 

Art.º 1º 
Composição 

A composição do C.G. é definida nos termos do ponto 1 do art.º 6 do R.I. 

Art.º 2º 
Funcionamento 

1. O C.G. funciona em plenário.  

2. O C.G. organizar-se-á em pequenos grupos de trabalho, que reunirão sem carácter 

permanente. 

3. Os diferentes grupos de trabalho apresentarão, ao plenário do C.G., os resultados 

do seu trabalho. 

Art.º 3º 
Presidente 

1. Cabe ao Presidente, além de outras funções que lhe sejam atribuídas no R.I., abrir 

e encerrar as reuniões, dirigir os trabalhos e assegurar o cumprimento das leis e das 

deliberações. 

2. O Presidente pode ainda suspender, ou encerrar, antecipadamente, as reuniões, 

quando circunstâncias excepcionais o justifiquem, mediante decisão fundamentada, a incluir 

na Acta da reunião. 

3.  Em caso de impedimento do Presidente, as reuniões serão orientadas por um 

professor, por ordem da folha de presenças, em rotatividade. 

Art.º 4º 
Secretário 

1. Cabe ao Secretário elaborar a Acta da reunião. 

2. O cargo de Secretário é rotativo, entre os membros do C.G., de acordo com a 

ordem pela qual figuram na lista. 

3. O Secretário pode, se assim se entender, ser coadjuvado por outro membro do 

C.G.. 

Art.º 5º 
Reuniões 

1. As reuniões do C.G. são as previstas nos artigos 10º e 11º do R.I. 
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2. As reuniões realizar-se-ão em dias úteis da semana, em horário pós-laboral. 

3. Em caso de manifesta impossibilidade do expresso no ponto 2, o C.G. reunirá ao 

sábado de manhã. 

Art.º 6º 
Convocatórias 

1. As convocatórias devem ser feitas com uma antecedência mínima de cinco dias 

úteis, salvo em casos excepcionais, em que se prevê o período mínimo de quarenta e oito 

horas. 

2. Das convocatórias devem constar, de forma expressa e especificada, os assuntos a 

tratar na reunião. 

3. Só podem ser objecto de deliberação os assuntos incluídos na ordem do dia da 

reunião, salvo se, tratando-se de reunião ordinária, pelo menos dois terços dos membros 

reconhecerem a urgência da deliberação imediata sobre outros assuntos (ponto 3 do art.º 12 do 

R.I.).  

4. O Presidente do C.G. fará chegar a cada um dos seus elementos, pelo meio que 

considere mais conveniente, a convocatória da reunião. 

Art.º 7º 
Quorum 

1. O C.G. reunirá com, pelo menos, dois terços dos seus membros. 

2. Caso não se verifique o previsto no número anterior, o C.G. reunirá, quinze 

minutos mais tarde, com os elementos presentes. 

Art.º 8º 
Registo das presenças 

Os membros do C.G., em cada reunião, assinarão uma folha de presenças que ficará na 

posse do Presidente, nela sendo registadas, para efeitos estatísticos, as faltas de presença. 

Art.º 9º 
Deliberações 

1. As deliberações são tomadas por votação nominal. 

2. Numa votação em alternativa, os membros do C.G., que estejam presentes na 

reunião, não poderão abster-se. 

3. Sempre que o C.G. assim o entenda, a votação far-se-á por voto secreto. 

4. As deliberações são tomadas por maioria simples, salvo determinação legal em 

contrário. 

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

6. Os membros do C.G. podem fazer constar da Acta as razões do seu voto, se assim 

o desejarem. 

7. O Director não tem direito a voto, de acordo com o ponto 2 do art.º 6 do R.I. 
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Art.º 10º 
Suspensão/Perda de Mandato 

1. Quando se verifique impedimento, que se preveja prolongado, de qualquer 

membro do C.G., deve este comunicar o facto ao Presidente, a fim de possibilitar a sua 

substituição. 

2. Em qualquer situação de ausência prolongada e não justificada de um membro do 

C.G., este conselho procederá à análise da situação e deliberará em conformidade. 

Art.º 11º 
Ata 

1. De cada reunião será lavrada uma Ata. 

2. A Ata da reunião, redigida pelo Secretário, será lida e aprovada no primeiro ponto 

da ordem de trabalhos da reunião seguinte. 

3. Sem prejuízo do determinado no ponto anterior, o Presidente distribuirá um 

exemplar da Acta a cada um dos elementos do C.G.. 

4. A acta, depois de aprovada, será impressa e assinada pelo Presidente e Secretário. 

Art.º 12º 
Validade 

O presente Regimento estará em vigor durante o tempo de mandato do Conselho Geral 

e até à eleição/nomeação de novo Conselho Geral. 

Regimento aprovado em reunião extraordinária de 12 de dezembro de 2013 


