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AGRUPAMENITO DE ESCOLAS ANSELMO DE ANDRADE

REGIMENTO DO CONSELHO GERAL

Arligo 7o

Direitos e Deveres dos membros

l.Constituem direitos dos membros do Conselho Geral:

a) Participar nas discussões e votações e apresentar declarações de voto;
b) Apresentar propostas;

c) Propor a constituição c1e comissões;
d) Solicitar por escrito os esclarecimentos e informações que entendam necessários;

e) Ter acesso aos documentos preparatórios das reuniões, de acordo com o

estabelecido no ponto 2 do artigo 9.o.

2. Constituem deveres dos membros clo Conselho Geral:

a) Comparecer e permanecer nas reuniões do conselho Geral e das comissões a que

peftençam;
b) Participar nas votações;
c) Observar a ordem e a disciplina fixada no regimento;
d) Desempenhar as funções para que sejam designados, salvo escusa justificada;

e) Respeitar a dignidade do Agrupamento, do Conselho Geral e dos seus membros;

0 Comunicar, sempre que possível com antecedência, os seus impedimentos
relativamente às reuniões do conselho Geral ou das comissões a que pertença.

Artigo 8o

Mandatos

1.O mandato dos membros do Conselho Geral tem a duração de quatro anos, com exceção

do mandato dos representantes dos pais e encaÍregados de educação e dos alunos que tem
a duração de dois anos escolares.

2. Nenhum membro do Conselho Geral pode ser suspenso ou destituído senão pelo
próprio Conselho, em caso de falta grave, por maioria absoluta, nos termos da alínea b),
no. 2, do artigo 12.o deste regimento,

3. Os membros do Conselho Geral são substituídos no exercício do cargo se entretanto
perderem a qualidade que determinou a respetiva eleição ou designação.

4. As vagas resultantes da cessação do mar-rdato dos membros eleitos são preenchidas pelo
primeiro candidato não eleito, segundo a respetiva ordem de precedência na lista a que

perlencia o titular do mandato, respeitanclo o disposto no número 4 do artigo 16.o do
Decreto-Lei no. 7 512008 de 22 de abril.

Regimento do Conselho Geral - dezembro 2017


