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PREÂMBULO 
 
O presente Regimento é complementar das normas legais e regulamentares aplicá- 
veis ao Conselho Geral da Escola Artística de Música do Conservatório Nacional, de- 
signadamente, do Decreto-Lei n.º 75/2008, de 22 de Abril, com as alterações intro- 
duzidas pelo Decreto-Lei n.º 224/2009, de 11 de Setembro, e pelo Decreto-Lei n.º 
137/2012, de 2 de Julho, do Regulamento Interno da EAMCN e do Código do Proce- 
dimento Administrativo. 
Tem por finalidade especificar ou definir as competências, os procedimentos admi- 
nistrativos e o modo de funcionamento interno deste órgão, garantindo uma efici- 
ente acção. 

 
 

 
CAPÍTULO I 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

Artigo 1.º 
Definição 

O Conselho Geral é o órgão de direcção estratégica responsável pela definição 
das linhas orientadoras da actividade 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. 

 

Artigo 2.º 
Composição 

 

1. O Conselho Geral é composto por 21 elementos: 
a) 8 representantes do pessoal do pessoal docente; 
b) 2 representantes do pessoal não docente; 
c) 4 representantes dos Pais e Encarregados de Educação; 

d) 2 representantes dos alunos do ensino secundário; 
e) 2 representantes da Autarquia (Câmara Municipal/Junta de Freguesia) 

designados pela Câmara Municipal de Lisboa; 
f) 3 representantes da comunidade local (designadamente de instituições, 

organizações e actividades de carácter musical e artístico, económico, 
social, cultural e científico) cooptados pelos restantes membros do Con- 
selho Geral. 

2. Para os efeitos previstos na alínea a) do nº1, considera-se pessoal docente os 
docentes de carreira com vínculo contratual com o Ministério da Educação. 

3. Os membros da Direcção e do Conselho Pedagógico, bem como os docentes que 
assegurem funções de assessoria da direcção, não podem ser membros do Con- 
selho Geral. 

4. O número de representantes do pessoal docente e não docente, não pode ser 
superior a 50% da totalidade dos membros do Conselho Geral. 
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5. A representação dos discentes é assegurada por alunos maiores de 16 anos de 

idade escolhidos por assembleia eleitoral dos alunos matriculados na EAMCN. 
6. O processo de cooptação dos membros do Conselho Geral inicia-se na primeira 

reunião de tomada de posse dos membros eleitos e indigitados, nos termos do 
Regulamento Interno da EAMCN. 

7. Sempre que se justifique, poderão ser convidados a integrar os trabalhos do 
Conselho Geral, sem direito a voto, representantes ou membros da comunidade 
escolar, por deliberação da maioria simples dos membros do órgão presentes na 
reunião. 

8. O Director participa nas reuniões do Conselho Geral, sem direito a voto. 
9. Na impossibilidade de o Director estar presente, poderá delegar as suas compe- 

tências no Subdirector ou Adjuntos. 

 

Artigo 3.º 
Competências 

 

1. O Conselho Geral assume todas as competências previstas no artigo 13.º do De- 
creto-Lei n.º 75/2008, de 22 de Abril, com as alterações introduzidas pelo De- 
creto-Lei n.º 224/2009, de 11 de Setembro, e pelo Decreto-Lei 137/2012, de 2 
de Julho, a saber: 

a) Eleger o respectivo presidente, de entre os seus membros, à excepção 
dos representantes dos alunos; 

b) Eleger o director, nos termos da lei; 
c) Aprovar o projecto educativo e acompanhar e avaliar a sua execução; 

d) Aprovar o regulamento interno da EAMCN; 
e) Aprovar os planos anual e plurianual de actividades; 
f) Apreciar os relatórios periódicos e aprovar o relatório final de execução 

do plano de actividades; 

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, pelo director, 

das actividades no domínio da acção social escolar; 

j) Aprovar o relatório de contas da gerência; 
k) Apreciar os resultados do processo de auto-avaliação; 
l) Pronunciar-se sobre os critérios de organização de horários; 
m) Acompanhar a acção 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 actividades pedagó- 

gicas, científicas, culturais e desportivas; 
p) Dirigir recomendações aos restantes órgãos, tendo em vista o desenvol- 

vimento do projecto educativo e o cumprimento do plano anual de acti- 
vidades; 

q) Participar, nos termos definidos em diploma próprio, no processo de ava- 
liação do desempenho do director; 

r) Decidir os recursos que lhe são dirigidos; 
s) Aprovar o mapa de férias do director. 

2. Os restantes órgãos devem facultar ao Conselho Geral, nos termos legais, todas 
as informações necessárias para este realizar eficazmente o acompanhamento e 
a avaliação do funcionamento da escola. 
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Artigo 4.º 
Membros efectivos do Conselho Geral 

 

Consideram-se membros efectivos do Conselho Geral: 
1. Os representantes dos corpos docente, não docente, alunos, pais e encarregados 
de educação eleitos pelo método de Hondt e com a posse tomada; 
2. Os representantes individuais da comunidade local, cooptados pelos restantes 
membros do Conselho Geral e com a posse tomada; 
3. Os representantes indigitados por organização da comunidade local e com a pos- 
se tomada; 

4. Os representantes indigitados pelo município e com a posse tomada; 
5. Os representantes dos corpos docente, não docente, alunos, pais e encarregados 
de educação com assento no Conselho Geral ao abrigo do previsto no art.19º do 
presente Regimento, com as devidas competências delegadas; 
6. Os representantes indigitados pelo município e organizações da comunidade lo- 
cal, com assento no Conselho Geral ao abrigo do previsto no art. 19º do presente 
Regimento, devidamente credenciados. 

 
 

 
CAPÍTULO II 

ORGANIZAÇÃO 

Artigo 5.º 

Mesa do Conselho Geral 
A mesa é constituída pelo Presidente do Conselho Geral e por um secretário. 

 

Artigo 6.º 
Eleição do Presidente do Conselho Geral 

 

1. A eleição do Presidente realizar-se-á logo após a tomada de posse de todos os 
membros do Conselho Geral. 

2. A eleição será por voto secreto. 
3. O Presidente é eleito por maioria absoluta dos votos dos membros do Conselho 

Geral em efectividade de funções. 
4. À excepção dos Alunos e do Director, qualquer dos membros do Conselho Geral 

em efectividade de funções pode ser eleito Presidente pelos seus pares. 
5. Se na primeira eleição nenhum dos membros obtiver a maioria exigida, proce- 

der-se-á, de imediato, a um segundo sufrágio, ao qual se submeterão, apenas, 
os dois membros mais votados na primeira eleição. 

6. Após a segunda volta e havendo empate, a reunião do Conselho Geral será en- 
cerrada, transitando para a reunião seguinte todos os pontos da ordem de tra- 
balhos, incluindo o da eleição do Presidente. 
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Artigo 7.º 
Mandato do Presidente do Conselho Geral 

 

1. Salvo o disposto nos números seguintes, o mandato do Presidente será coinciden- 
te com o do Conselho Geral. 

2. O Presidente cessante só terminará o seu mandato depois da tomada de posse do 
novo Conselho Geral e da eleição do respectivo Presidente. 

3. O mandato do Presidente cessa ainda se: 
a) Renunciar ao mandato, mediante declaração escrita e fundamentada a ane- 

xar à acta da reunião em que ocorra; 
b) Perder a qualidade que determinou a sua eleição como membro do Conselho 

Geral; 
c) For aprovada pela maioria dos membros do Conselho Geral em exercício de 

funções, uma moção de censura, devidamente fundamentada, que tenha si- 
do subscrita por um terço dos seus membros. 

4. Nos casos previstos no número anterior, o Vice-Presidente convoca uma reunião 
do Conselho Geral no prazo máximo de 15 dias a contar das circunstâncias aí 
previstas, na qual se dará a eleição do novo Presidente. 

 

Artigo 8.º 
Substituição do Presidente do Conselho Geral 

 

O Presidente é substituído nas suas faltas ou ausências por um Vice-Presidente por 
si escolhido no início do seu mandato, de entre os membros com direito legal ao 
exercício do cargo. 

 

Artigo 9.º 
Competências do Presidente do Conselho Geral 

 

Compete ao Presidente do Conselho Geral: 
a) Representar o Conselho Geral nas relações institucionais e de trabalho; 
b) Convocar as reuniões ordinárias e extraordinárias, nos termos da lei e do Re- 

gulamento Interno e elaborar a respectiva ordem de trabalhos que incluirá, 
para além dos pontos que legalmente forem exigidos, aqueles que lhe forem 
sugeridos até ao quarto dia útil anterior à reunião: 

I. Pelo Director; 

II. Pelo Conselho Pedagógico; 
III. Por proposta de um terço dos membros do Conselho Geral. 

c) Para efeito do disposto na alínea anterior, o Presidente elaborará um adita- 
mento à ordem de trabalhos, com a inclusão dos pontos sugeridos, o qual se- 
rá notificado aos membros do Conselho Geral, com a antecedência de dois 
dias úteis, em relação à data da reunião; 

d) Avaliar as justificações das faltas dadas pelos membros do Conselho Geral às 
reuniões, dar delas conhecimento ao plenário e fazer propostas quanto à sua 
justificação; 

e) Presidir às reuniões, dirigir os trabalhos, declarar a sua abertura, suspensão 
e encerramento, conceder e retirar a palavra a qualquer dos membros; 

f) Verificar a legalidade de quaisquer propostas, reclamações e requerimentos 
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que lhe sejam apresentados sobre os temas em discussão, bem como a de 
todos os actos dos membros do Conselho Geral, sem prejuízo do direito de 
recurso; 

g) Pôr à consideração, discussão e votação todas as propostas e requerimentos 
que forem admitidos; 

h) Dar conhecimento de todos os documentos, informações, comunicações, pro- 
jectos e reclamações pertinentes para o bom funcionamento do órgão e para 
o bom cumprimento das suas funções; 

i) Assegurar a publicitação das convocatórias, actas das reuniões, regimento e 
documentos deliberativos do Conselho Geral no respectivo separador do site 
institucional da EAMCN; 

j) Promover a constituição de comissões, zelar pelo cumprimento das suas 
competências, bem como dos prazos que lhes forem fixados pelo Conselho 
Geral; 

k) Receber qualquer pedido de renúncia de mandato dos membros do Conselho 
Geral, registando-o na respectiva acta, e tornando-o público; 

l) Declarar a perda de mandato dos membros, após a deliberação do Conselho 
Geral que a tenha determinado; 

m) Desencadear o processo eleitoral para o Conselho Geral; 
n) Desencadear e acompanhar o processo eleitoral do Director, de acordo com o 

disposto na Lei; 
o) Homologar recursos no âmbito da avaliação de desempenho docente, de 

acordo com o artigo 25.º do Decreto Regulamentar n.º 26/2012, de 21 de Fe- 
vereiro; 

p) Exercer as demais funções que lhe forem legalmente atribuídas; 
q) Manter um arquivo actualizado onde constem os documentos elaborados e 

analisados de toda a actividade desenvolvida; 

r) No final do mandato, compete ao Presidente: 
I. Convocar e presidir à reunião do novo Conselho Geral entretanto 

eleito, sem direito a voto, até à eleição do seu Presidente. 

II. Dar posse aos membros do Conselho Geral. 

 

Artigo 10.º 
Eleição do Secretário 

 

1. A eleição do Secretário realizar-se-á logo após a eleição do Presidente. 
2. A eleição será por voto secreto. 
3. O Secretário é eleito por maioria absoluta. 

 

Artigo 11.º 
Competências do Secretário 

Compete ao Secretário coadjuvar o Presidente no exercício das suas funções, 
nomeadamente: 

a) Proceder à conferência das presenças nas reuniões, assim como verificar 
em qualquer momento o quórum, registar as votações e servir de escruti- 
nador; 

b) Organizar as inscrições dos membros do Conselho Geral que pretendam 
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usar da palavra; 

c) Ordenar a matéria a submeter à votação; 
d) Lavrar as actas das reuniões que serão por si subscritas conjuntamente 

com o Presidente. 

 

Artigo 12.º 
Mandato 

 

1. O mandato dos membros do Conselho Geral tem a duração de quatro anos, à 
excepção dos mandatos dos representantes dos Pais e Encarregados de Edu- 
cação e dos Alunos, que têm a duração de dois anos lectivos, podendo ser 
renovados até ao limite de quatro anos. 

2. O mandato dos membros inicia-se com a primeira reunião do Conselho Geral, 
após a eleição, e cessa com a tomada de posse do novo Conselho Geral, sem 
prejuízo da cessação individual do mandato previsto neste Regimento. 

 

Artigo 13.º 
Renúncia ao Mandato 

Os membros do Conselho Geral podem renunciar ao mandato, mediante de- 
claração escrita e fundamentada apresentada ao Presidente. 

 

Artigo 14.º 
Suspensão do Mandato 

 

1. Os membros do Conselho Geral podem pedir ao Presidente a suspensão do 
seu mandato, por uma ou mais vezes. 

2. A suspensão torna-se efectiva após despacho do Presidente do Conselho Ge- 
ral que a autorize. 

3. Determinam a suspensão do mandato dos membros do Conselho Geral: 
a) O deferimento de requerimento de substituição temporária motivado 

por doença, pelo exercício da licença por maternidade ou paternidade 
ou por actividade profissional inadiável; 

b) A opção pelo exercício de outro cargo na EAMCN, para o qual tenha 
sido nomeado/eleito, havendo incompatibilidade de cargos. 

4. No decurso de um ano lectivo, a suspensão não poderá ultrapassar os 180 
(cento e oitenta) dias, sob pena de se considerar tal situação como renúncia, 
o que o Presidente declarará, submetendo a decisão a ratificação na primei- 
ra reunião de Conselho Geral que, entretanto, ocorrer. 

5. Durante o seu impedimento, os membros do Conselho Geral serão substituí- 
dos nos termos do artigo 17.º, do presente Regimento. 

6. Após o deferimento do impedimento, os representantes da Autarquia e da 
Comunidade Local, serão substituídos pelas respectivas instituições que se 
farão representar por outra pessoa, devendo então credenciar claramente o 
substituto. 

7. Havendo renúncia ou suspensão, a convocação do membro substituto, nos 
termos dos números anteriores, compete ao Presidente do Conselho Geral e 
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deverá ocorrer no período que medeia a declaração de impedimento e a rea- 

lização de uma nova reunião do Conselho Geral. 
8. Caso seja o Presidente a solicitar a suspensão do mandato, deverá este diri- 

gir o pedido por escrito ao Conselho Geral que se pronunciará; durante a 
suspensão do mandato do Presidente, as suas funções serão exercidas pelo 
Vice-Presidente. 

 

Artigo 15.º 
Cessação da Suspensão 

 
1. A suspensão do mandato cessa findo o período da mesma ou com o regresso 

antecipado do membro suspenso, devendo, neste último caso, ser comunica- 
do por escrito ao Presidente do Conselho Geral. 

2. Os poderes do membro substituto cessam automaticamente, com a retoma 
do mandato do membro substituído. 

 
 

 
 
 

1. Perdem o mandato: 

Artigo 16.º 

Perda de Mandato 

a) Os membros do Conselho Geral que perderam a qualidade que deter- 
minou a sua eleição ou designação. 

b) Os membros do Conselho Geral que faltem a três reuniões sem justifi- 
cação aceite pelo Conselho Geral. 

2. A perda do mandato dos membros do Conselho Geral, que será declarada pe- 
lo Presidente, deve constar da acta e ser tornada pública. 

 

Artigo 17.º 
Alteração da composição do Conselho Geral 

1. Quando algum dos membros deixar de fazer parte do Conselho Geral, por 
morte, renúncia, perda de mandato ou por outra razão que a justifique, será 
substituído: 

a) Pelo primeiro candidato não eleito, segundo a respectiva ordem de 
precedência, na lista a que pertencia o titular do mandato; 

b) Por elemento a designar pela respectiva entidade, nos outros casos; 
c) Por nova cooptação pelo Conselho Geral, quando se tratar de uma re- 

presentação individual da comunidade local. 
2. A convocação do membro substituto compete ao Presidente do Conselho Ge- 

ral e deverá ocorrer até à reunião seguinte. 
3. Esgotada a possibilidade de substituição e caso, por esse facto, o Conselho 

Geral fique impossibilitado de funcionar, o Presidente dará início ao processo 
eleitoral para eleição de novos representantes que exercerão funções até ao 
fim do mandato em curso. 
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Artigo 18.º 

Faltas 

1. Será marcada falta de presença sempre que qualquer membro não compare- 
ça quinze minutos após a hora marcada para o início da reunião. 

2. Serão consideradas justificadas todas as faltas dadas por motivos de saúde 
ou outro impedimento não imputável ao sujeito da falta. 

3. Os pedidos de justificação são remetidos, por escrito, ao Presidente do Con- 
selho Geral até cinco dias a contar da data da reunião. 

 

Artigo 19.º 
Substituição de membros em reuniões 

1. Os membros impedidos de comparecer em reunião poderão ser substituídos: 
a) Por um dos candidatos não eleitos na lista a que pertencia o titular do man- 
dato até um máximo de duas reuniões por ano; 

b) Por elemento a designar pela respectiva entidade, nos outros casos. 
2. A substituição deverá ser comunicada por correio electrónico ao Presidente do 

Conselho Geral até ao início da reunião. 

3. Os membros cooptados não podem ser substituídos. 

 

Artigo 20.º 
Comissões 

 

1. O Conselho Geral pode constituir comissões especializadas na esfera da sua 
competência. 

2. As comissões serão compostas pelos membros que o conselho determinar e 
apreciarão os assuntos ou problemas para que sejam mandatadas e que fun- 
damentaram a sua constituição. 

3. As comissões deverão apresentar relatórios e/ou conclusões sobre os assun- 
tos para que foram mandatados dentro dos prazos estipulados pelo Conselho 
Geral ou pelo seu Presidente. 

4. Cada comissão elegerá um porta-voz que coordenará os trabalhos. 

 

Artigo 21.º 
Eleição do Director 

1. A Comissão Eleitoral apresenta ao Conselho Geral, para aprovação, a propos- 
ta de regulamento e calendário eleitoral para a eleição do Director. 

2. A comissão Eleitoral aprecia as candidaturas apresentadas para o concurso 
de Director e elabora um relatório de avaliações a apresentar ao Conselho 
Geral. 

3. Para o previsto do número anterior, a comissão terá que proceder: 
a) À análise do curriculum vitae de cada candidato, designadamente pa- 

ra efeitos da sua relevância para o exercício das funções de Director e 
do seu mérito; 

b) À análise do projecto de intervenção ou estratégico na EAMCN, apre- 
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sentado pelos candidatos; 

c) À realização de uma entrevista individual com os candidatos. 
4. A comissão eleitoral funciona no período coincidente com o processo eleito- 
ral. 

 
 

 
CAPÍTULO III 

REUNIÕES 

Artigo 22.º 
Local e periodicidade das reuniões 

 

1. O Conselho Geral reúne na sede da EAMCN, sem prejuízo do disposto no art. 
24º-A do CPA: 

a) Presencialmente, em regra; 
b) Por meios telemáticos, quando constantes da convocatória; 
c) Excepcionalmente de forma mista, quando autorizada pelo Presidente. 

2. O Conselho Geral reunirá: 
a) Ordinariamente, uma vez por trimestre; 
b) Extraordinariamente, sempre que convocado pelo Presidente, por sua 

iniciativa, a requerimento de um terço dos seus membros em efectivi- 
dade de funções ou por solicitação do Director. 

3. Consideram-se reuniões extraordinárias do Conselho Geral aquelas cuja or- 
dem de trabalhos resulte de exigências da vida escolar ou de assuntos im- 
previstos e eventuais, de relevância para a comunidade escolar. 

4. O Conselho Geral pode reunir em qualquer dia, procurando-se, preferenci- 
almente e de acordo com a maioria, fixar um dia da semana para a sua rea- 
lização. 

5. As reuniões do Conselho Geral deverão realizar-se em horário que permita a 
participação de todos os seus membros. 

6. Quaisquer alterações ao dia e hora fixados para as reuniões devem ser co- 
municadas a todos os membros do Conselho Geral, pelo meio mais expedito, 
de forma a garantir o seu conhecimento oportuno. 

 

Artigo 23.º 
Duração das Reuniões 

1. As reuniões terão a duração máxima de duas horas, salvo se a maioria dos 
membros presentes decidir o contrário, podendo prolongar-se por mais uma 
hora, desde que se preveja a conclusão dos trabalhos. 

2. Se não se verificar a condição referida no número anterior, a reunião será 
suspensa, por uma ou mais vezes, para continuar em nova sessão que poderá 
ter lugar vinte e quatro horas depois ou em data que logo for designada, em 
função da urgência dos trabalhos. 

3. Na situação referida no número anterior, considerar-se-ão notificados os pre- 
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sentes e dar-se-á conhecimento aos eventuais ausentes, por correio electró- 

nico, da continuidade dos trabalhos. 
4. A nova reunião de uma sessão suspensa não carece de convocatória específi- 

ca e os assuntos a tratar são os mesmos que constam da ordem de trabalhos 
inicial. 

 

Artigo 24.º 
Convocação das Reuniões 

1. As convocatórias para as reuniões do Conselho Geral serão feitas preferenci- 
almente por correio electrónico e enviadas com um mínimo de 48 horas de 
antecedência, salvo motivo urgente fundamentado. 

2. Da convocatória da reunião deve constar obrigatoriamente: 
a) O dia, a hora e o local da reunião; 
b) A respectiva ordem de trabalhos; 
c) A data da convocatória e a assinatura do Presidente (salvo quando for 

enviada do seu endereço electrónico institucional). 
3. As convocatórias serão acompanhadas de todos os documentos necessários à 

discussão dos assuntos agendados. 

 

Artigo 25.º 
Quórum 

1. Sem prejuízo de uma tolerância de quinze minutos, se à hora marcada não 
estiverem presentes mais de metade dos seus membros em efectividade de 
funções, a reunião do Conselho Geral não poderá iniciar-se. 

2. O Conselho Geral poderá reunir e deliberar vinte e quatro horas depois, com 
qualquer número de membros que estejam presentes, desde que este cor- 
responda a um terço, com direito a voto. 

3. A possibilidade referida no número anterior deverá ser expressa na convoca- 
tória. 

4. Quando por falta de quórum, não se realizar qualquer reunião, haverá lugar 
ao registo de presenças, à marcação de faltas e à elaboração de acta com 
registo da ocorrência. 

 

Artigo 26.º 
Participação 

Os membros do Conselho Geral deverão intervir no debate e pedir todos os esclare- 
cimentos que entendam necessários à sua tomada de posição, antes de se dar início 
a qualquer processo de votação. 

 

Artigo 27.º 
Uso da Palavra pelos Membros 

 

1. A palavra será dada, por ordem de inscrição, aos membros que a tenham pe- 
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dido, salvo no caso do exercício do direito de defesa da honra. 
2. Cada membro deverá usar da palavra por não mais de cinco minutos, em re- 

lação a cada assunto que esteja em debate, salvo se, pela forma como de- 
correrem os trabalhos, o Presidente entender que pelo número de inscrições, 
o tempo previsto poderá ser ultrapassado sem prejuízo do normal curso des- 
tes. 

 

Artigo 28.º 
Intervenção de outros elementos nas reuniões 

1. Em casos especiais, o Conselho Geral poderá deliberar sobre a forma e em 
que circunstâncias poderão outros elementos da comunidade educativa in- 
tervir, pontualmente, nas sessões. 

2. Depois de autorizada, a presença desse(s) elementos(s) só pode ocorrer no 
período relativo à prestação de informações ou à discussão do assunto que 
originou a sua presença e que, atempadamente e nos termos da lei e deste 
Regimento, foi agendado para a ordem de trabalhos do plenário. 

 

Artigo 29.º 

Votações 

1. Sempre que se recorra ao processo de votação, esta poderá fazer-se de bra- 
ço levantado, excepto: 

a) Quando o Conselho Geral delibere que a votação deva ser secreta; 
b) Sempre que se proceda à eleição de qualquer membro para função ou 

comissão específica; 
c) Quando as deliberações envolvam a apreciação ou qualidades de 

qualquer pessoa. 
2. Na votação de questões de âmbito consultivo não pode haver abstenções, 

conforme o estipulado no art.30º do Código do Procedimento Administrativo. 
3. O Presidente do Conselho Geral possui voto de qualidade em caso de empa- 

te, salvo nas votações por escrutínio secreto. 
4. Em caso de empate verificado em votação por escrutínio secreto, proceder- 

se-á imediatamente a nova votação. 
5. Se o empate se mantiver, adiar-se-á a deliberação para a reunião seguinte, 

convocada nos termos do art. 23.º do presente Regimento. 
6. Se na primeira votação da reunião prevista no ponto anterior se mantiver o 

empate, proceder-se-á a votação nominal, nos termos do art. 31.º do Código 
do Procedimento Administrativo. 

7. Não é permitido o voto por procuração ou por correspondência. 
8. Todas as deliberações aprovadas induzem responsabilidades a todos os mem- 

bros, mesmo àqueles que tenham votado contra, salvo se fizerem constar em 
acta o seu voto de vencido. 
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Artigo 30.º 

Deliberações 

1. Só podem ser objecto de deliberação os assuntos incluídos na ordem de tra- 
balhos da reunião, salvo se, tratando-se de uma reunião ordinária, pelo me- 
nos dois terços dos membros presentes reconhecerem a urgência da delibe- 
ração imediata. 

2. Salvo disposição legal ou regulamentar diferente, as deliberações serão 
aprovadas por maioria simples dos membros presentes, com direito a voto. 

3. Não podem estar presentes no momento da discussão nem da votação, os 
membros do Conselho Geral que se encontrem ou se considerem impedidos, 
nos termos da legislação em vigor. 

 

Artigo 31.º 
Actas 

1. Das reuniões do Conselho Geral são lavradas actas informatizadas, em mode- 
lo próprio, numeradas e datadas, nas quais devem figurar a data, a hora e o 
local das reuniões, a ordem de trabalhos, o registo de presenças e de faltas 
dos seus membros, bem como a deliberação sobre a justificação das faltas, 
as posições assumidas, as deliberações tomadas, os resultados das votações 
e as declarações de voto de vencido, sempre que qualquer dos seus membros 
o solicite. 

2. Depois de lavrada pelo Secretário, a acta deve ser enviada por correio elec- 
trónico para o Presidente do Conselho Geral, para esclarecimento de even- 
tuais dúvidas, até quinze dias após a reunião; a acta será posteriormente 
enviada para todos os membros por correio electrónico, aquando da convo- 
catória de nova reunião. 

3. Poderão ser anexadas às actas documentos produzidos no decurso das ses- 
sões e documentos de trabalho que sejam subsidiários da compreensão das 
decisões tomadas. 

4. Na reunião seguinte, as actas serão submetidas à aprovação dos membros 
que estiveram presentes na reunião a que a mesma se refere. 

5. Depois de aprovadas, as actas serão impressas e assinadas pelo Presidente e 
pelo Secretário que as redigiu e serão arquivadas de acordo com a lei. 

6. As reuniões poderão ser registadas em suporte áudio exclusivamente para 
efeitos de auxílio à elaboração da acta, nos termos legais da protecção de 
dados pessoais, podendo a gravação de qualquer intervenção ser interrompi- 
da a qualquer momento a pedido do respectivo interveniente e retomada 
finda essa intervenção e devendo todos os registos ser destruídos após a 
aprovação da acta da reunião a que respeitam. 
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CAPÍTULO IV 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
Artigo 32.º 
Vigência 

 

A vigência deste Regimento coincide com a duração do mandato do Conselho 
Geral da EAMCN, quadriénio 2022 a 2026, sem prejuízo do disposto no art. 
33.º 

 

Artigo 33.º 
Alterações/Revisões 

 
1. O Regimento do Conselho Geral deve ser revisto ou alterado ordinariamente 

nos primeiros 30 dias do seu mandato. 
2. A revisão extraordinária será possível por proposta de qualquer membro ou 

por determinação deste órgão, decorrendo da necessidade de o tornar mais 
operacional ou da harmonização com alterações legislativas introduzidas. 

 

Artigo 34.º 
Entrada em vigor 

1. O presente Regimento entrará em vigor imediatamente após a sua aprovação 
pelo Conselho Geral. 

2. A cada membro do Conselho Geral será fornecido um exemplar do Regimen- 
to, em formato digital, salvo se for expressamente requerido noutro forma- 
to, sendo o mesmo dado a conhecer à restante comunidade escolar através 
da sua divulgação na página electrónica da EAMCN. 

 
 

Aprovado em reunião do Conselho Geral de 29 de Junho de 2022. 

 
 

O Presidente do Conselho Geral da EAMCN, 

(João Pereira Coutinho) 


