
CAPÍTULO XI – Disposições finais e transitórias 

Artigo 208 – Omissões 

Para a resolução de casos omissos, considera-se que, no respeito pelas 

competências definidas na lei e no próprio regulamento interno, os procedimentos a 

adotar e o processo de decisão devem competir aos órgãos de administração e 

gestão da escola, na sequência da análise das situações em concreto. 

Artigo 209 – Inelegibilidade 

1. O pessoal docente e não docente a quem tenha sido aplicada pena disciplinar 

superior a multa, não pode ser eleito ou designado para os órgãos e estruturas 

previstos no presente regulamento durante o cumprimento da pena e nos quatro 

anos posteriores ao seu cumprimento.  

2. O disposto no número anterior não é aplicável ao pessoal docente e não docente 

e aos profissionais de educação reabilitados nos termos do Estatuto Disciplinar 

dos Funcionários e Agentes da Administração Central, Regional e Local. 

3. Não podem ser eleitos ou designados para os órgãos e estruturas previstos no 

presente regulamento os alunos a quem seja ou tenha sido aplicada nos últimos 

dois anos escolares medida disciplinar sancionatória superior à de repreensão 

registada ou sejam ou tenham sido no mesmo período excluídos da frequência de 

qualquer disciplina ou retidos por excesso de faltas. 

Artigo 210 – Regimentos 

1. Os órgãos colegiais de administração e gestão e as estruturas de coordenação 

educativa e supervisão pedagógica previstos no presente regulamento elaboram 

os seus próprios regimentos, definindo as respetivas regras de organização e de 

funcionamento, nos termos fixados no Decreto-Lei n.º 75/2008, de 22 de abril, com 

as alterações que lhe foram introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 137/2012, de 2 de 

julho, e em conformidade com o regulamento interno. 

2.  O regimento é elaborado ou revisto nos primeiros 30 dias do mandato do órgão 

ou estrutura a que respeita. 



Artigo 211 – Aprovação do Regulamento Interno 

O Regulamento Interno é aprovado pelo Conselho Geral, nos termos da alínea d) do 

n.º 1 do artigo 13º do Decreto-Lei n.º 75/2008, de 22 de abril, com as alterações que 

lhe foram introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 137/2012, de 2 de julho. 

Artigo 212 – Entrada em vigor 

O Regulamento Interno do Agrupamento entra em vigor, no dia seguinte à sua 

aprovação. 

Artigo 213 – Divulgação 

Constituindo o Regulamento Interno um documento central na vida do agrupamento 

será obrigatório: 

a) Divulgá-lo a todos os membros da comunidade escolar; 

b) Mantê-lo disponível para consulta permanente à comunidade escolar, nas 

instalações especificamente destinadas aos alunos, aos docentes, ao pessoal 

não docente, aos pais e encarregados de educação. 

Artigo 214 – Revisão 

Este Regulamento Interno pode ser revisto ordinariamente quatro anos após a sua 

aprovação e extraordinariamente, a todo tempo, por deliberação do conselho geral, 

aprovada por maioria absoluta dos membros em efetividade de funções, em 

conformidade com o artigo 65º do Decreto-Lei n.º 75/2008, de 22 de abril, com as 

alterações que lhe foram introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 137/2012, de 2 de julho 

 

Aprovado em reunião de Conselho Pedagógico de 30 de julho de 2018  

Aprovado em reunião do Conselho Geral de 7 de agosto de 2018  

 


