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Artigo 41.º

Norma revogatória

São revogadas todas as disposições regulamentares aplicáveis
ao transporte em táxi que contrariem o estabelecido no presen-
te Regulamento.

Artigo 42.º

Entrada em vigor

O presente Regulamento entra em vigor 30 dias após a sua
publicação em Diário da República, 2.ª série.

Aviso n.º 520/2001 (2.ª série) — AP.  — Regulamento do
Conselho Local de Educação do Município de Penedono. — Pro-
fessor João Manuel Rodrigues de Carvalho, presidente da Câ-
mara Municipal de Penedono:

Torna público que, após apreciação pública, afixação em to-
dos os lugares de estilo, recolha de sugestões pelo prazo de 30
dias, nos termos e para efeitos do disposto do artigos 117.º e
118.º do Código do Procedimento Administrativo, a Assembleia
Municipal, no uso da competência que lhe é conferida pela
alínea c) do n.º 4 do artigo 53.º do Decreto-Lei n.º 169/99, de
18 de Setembro, aprovou em sessão de 11 de Dezembro de 2000,
sob proposta da Câmara aprovada em reunião de 7 de Novem-
bro de 2000, o Regulamento de Conselho Local de Educação
que a seguir se publica na íntegra.

13 de Dezembro de 2000. — O Presidente da Câmara, João
Manuel Rodrigues de Carvalho.

Preâmbulo

Os municípios têm ao longo dos anos assumido, em crescendo,
maiores responsabilidades na área da educação, tanto que recen-
temente, com o novo quadro de transferências de atribuições e
competências para as autarquias locais, aprovado pela Lei n.º 159/
99, de 14 de Setembro se atribuem competências especificas aos
municípios neste domínio. Desde logo na alínea b) do artigo 19.º
se dispõe que compete aos órgãos municipais criar os conselhos
locais de educação.

Por sua vez, a Lei de Bases do Sistema Educativo (Lei n.º 46/
86, de 14 de Outubro, com a redacção que lhe foi dada pela Lei
n.º 115/97, de 19 de Setembro) prevê nos seus princípios
organizativos [alínea g) do n.º 1 do artigo 3.º], que o sistema
educativo se organize de forma a descentralizar, desconcentrar
e diversificar as estruturas e acções educativas, de modo a pro-
porcionar uma correcta adaptação às realidades, um elevado
sentido de participação das populações, uma adequada inserção
no meio comunitário e níveis de decisão eficiente.

Na mesma linha de orientação, no n.º 2 do artigo 43.º refere
que o sistema educativo deve ser dotado de estruturas adminis-
trativas de âmbito nacional, regional autónomo, regional e lo-
cal, que assegurem a sua interligação com a comunidade me-
diante adequados graus de participação dos professores, dos
alunos, das famílias, das autarquias, de entidades representati-
vas das actividades sociais, económicas e culturais e ainda de
instituições de carácter científico.

Com a criação deste órgão pretende este município dotar o
concelho de Penedono de um espaço dinâmico de intervenção
que contribua efectivamente para a qualidade da educação e da
vida dos nossos alunos.

Assim, nos termos do que determina o artigo 2.º do diploma
que regula o Regime de Autonomia, Administração e Gestão dos
Estabelecimentos da Educação Pré-Escolar e dos Ensinos Bá-
sicos e Secundários, anexo ao Decreto-Lei n.º 115-A/98, de 4
de Maio, segundo o qual, com base na iniciativa do município,
serão criadas estruturas de participação dos diversos agentes e
parceiros sociais com vista à articulação da política educativa
com outras políticas sociais, nomeadamente em matéria de apoio
sócio-educativo de organização de actividades de complemen-
to curricular, de rede, horário e de transporte escolares, é cria-
do o Conselho Local de Educação do Município de Penedono,
que se regerá pelo presente Regulamento.

Com o enquadramento legal supra referido e ainda de acordo
com a alínea a) do n.º 6 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18
de Setembro, elaborou a Câmara Municipal o presente Regula-
mento, que foi nos termos da alínea c) do n.º 4 do artigo 53.º
do mesmo diploma, submetido à Assembleia Municipal para

aprovação, após afixação em todos os lugares de estilo, ouvi-
das as entidades constantes no artigo 4.º do corpo do presente
Regulamento e com publicação no Boletim Municipal n.º 95, para
apreciação pública e recolha de sugestões pelo prazo de 30 dias,
nos termos e para efeitos do artigo 118.º do Código do Proce-
dimento Administrativo.

PARTE I

Disposições gerais

Artigo 1.º

Definição e local de funcionamento

1 — O Concelho Local de Educação do Município de Penedono
adiante designado por CLEMP, é um órgão consultivo instituí-
do por iniciativa da Câmara Municipal de Penedono com a co-
laboração da comunidade educativa do município, visando pro-
mover a articulação local da política educativa com outras
políticas sociais através da participação dos diversos agentes e
parceiros sociais.

2 — O CLEMP está sediado em instalações da Câmara Mu-
nicipal de Penedono, competindo a esta entidade assegurar o apoio
técnico e administrativo necessário ao seu funcionamento.

Artigo 2.º

Âmbito

1 — O presente Regulamento estabelece o quadro geral de
funcionamento do CLEMP.

2 — O CLEMP tem por âmbito geográfico o município de
Penedono.

PARTE II

Disposições específicas

Artigo 3.º

Princípios gerais e objectivos

O CLEMP desenvolve todas as suas actividades com base nos
princípios consagrados constitucionalmente, nomeadamente a
igualdade no direito à educação e à cultura, à liberdade de apren-
der e ensinar e à tolerância, tendo como objectivos:

a) A criação de um projecto educativo concelhio, procurando
envolver neste processo as várias forças sociais, cultu-
rais e económicas do concelho de Penedono;

b) Promover a efectiva interacção escola/meio, mediante uma
maior sensibilização dos vários agentes para as neces-
sidades da comunidade educativa;

c) Contribuir para o reforço de uma identidade cultural pró-
pria, contudo integrada no todo nacional, através da
consciencialização da existência de um património cul-
tural comum;

d) Contribuir para a melhoria dos recursos científico-peda-
gógico do concelho, congregando interesses culturais,
económicos, desportivos e associativos da comunidade;

e) Contribuir para a correcção progressiva de desigualda-
des e assimetrias;

f) Contribuir para desenvolver um espírito participativo em
todas as camadas da população, no âmbito da educação.

Artigo 4.º

Composição

1 — O CLEMP é composto por 32 membros, que a seguir
se descriminam:

a) O presidente da Câmara Municipal de Penedono, que pre-
side ao conselho;

b) O vereador do Pelouro da Educação da Câmara Muni-
cipal de Penedono, existindo;

c) O responsável pelo Sector da Educação da Câmara Mu-
nicipal de Penedono;

d) O presidente e um representante de cada grupo da As-
sembleia Municipal;
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e) Os presidentes das juntas de freguesia, ou seus represen-
tantes por eles designados, no total de nove;

f) Um representante da educação pré-escolar, eleito de en-
tre os educadores das respectivas escolas ou agrupamentos
do concelho;

g) Um representante do 1.º ciclo do ensino básico, eleito
de entre os professores das escolas ou agrupamentos do
concelho que leccionam estes ciclos;

h) Um representante dos 2.º e 3.º ciclos do ensino básico,
eleito entre os professores das escolas ou agrupamentos
do concelho que leccionam estes ou um destes ciclos;

i) Um representante das associações de pais das escolas do
concelho;

j) Um representante das associações de estudantes;
k) Um representante do ensino particular e cooperativo;
l) Um representante do ensino IPSS’S;

m) Delegado de saúde do concelho de Penedono ou um seu
representante por ele designado;

n) Um representante das associações de carácter humani-
tário;

o) Um representante das associações de carácter cultural,
recreativo e desportivo do concelho de Penedono;

p) Um representante dos sectores económicos e empresa-
rial do concelho;

q) Um representante da Coordenação Concelhia do Ensino
Recorrente;

r) Um representante do ensino especial;
s) Um representante do Serviço Sub-Regional da Seguran-

ça Social;
t) Um representante da Guarda Nacional Republicana;
u) Um representante da Direcção Regional de Educação do

Norte.

2 — Poderão ainda participar nas reuniões, por iniciativa do
conselho e sem direito a voto outros representantes de entida-
des públicas ou privadas cuja presença seja considerada útil à
discussão da agenda.

Artigo 5.º

Atribuições

O Conselho Local de Educação tem como atribuições:

a) Colaborar e acompanhar a implementação da rede escolar;
b) Emitir pareceres sobre o funcionamento do parque es-

colar e dos transportes escolares;
c) Promover a troca de experiências entre escolas, fomen-

tando a participação dos professores, alunos, famílias,
autarquias, e outras entidades concelhias;

d) Contribuir para a realização de uma melhor gestão de
todos os recursos educativos mediante uma coerência de
todos os projectos escolares;

e) Promover colóquios e debates sobre temas educativos,
como a educação ambiental, preservação do património,
educação cívica, entre outros;

f) Colaborar com a acção social escolar, no domínio dos in-
centivos a alunos com dificuldades;

g) Emitir pareceres sobre a prevenção e segurança dos es-
paços escolares e seus acessos;

h) Pronunciar-se sobre a definição do projecto educativo do
concelho, bem como apreciar os instrumentos de auto-
nomia das escolas e seus agrupamentos e ainda da sua
constituição;

i) Dar pareceres, a solicitação das escolas, autarquia, Go-
verno, delegações regionais, ou por sua iniciativa, sobre
matérias referentes às escolas e às suas interacções com
o meio;

j) Reflectir criticamente sobre os níveis de sucesso esco-
lar do concelho e sobre a realidade educativa;

k) Recomendar as prioridades dos investimentos locais na
educação/formação;

l) Colaborar na organização de actividades de âmbito edu-
cacional e cultural;

m) Propor a gestão de recursos comunitários (espaços e equi-
pamentos), por forma a prevenir a desigualdade entre es-
colas e o isolamento de escolas;

n) Constituir comissões especializadas dentro do conselho
consultivo;

o) Indicar os representantes às assembleias das escolas do
concelho;

p) Emitir pareceres e colaborar no encaminhamento dos alu-
nos, findo os seus estudos no concelho;

q) Aprovar o regimento interno de funcionamento.

Artigo 6.º

Tomada de posse

Os membros do CLEMP tomam posse perante a Assembleia
Municipal de Penedono.

Artigo 7.º

Mandato

1 — Os membros do CLEMP são designados pelo período de
um ano, renovável.

2 — O mandato dos membros do CLEMP considera-se pror-
rogado caso não seja comunicada ao seu presidente, por escri-
to, a designação dos respectivos substitutos, até 30 dias antes
do fim do período referido no número anterior.

3 — Os membros do CLEMP poderão renunciar ao mandato
antes do seu fim, devendo para o efeito apresentar o respecti-
vo pedido, devidamente fundamentado, ao presidente, com an-
tecedência mínima de 60 dias.

4 — Os membros do CLEMP perdem o mandato automati-
camente nos seguintes casos:

a) Extinção do órgão que representam;
b) Perda da qualidade que determinou a sua designação;
c) Falta injustificada a duas reuniões seguidas.

5 — No caso de cessação do mandato nos termos do n.º 3 e
alíneas b) e c) do n.º 4 do presente artigo, o presidente do CLEMP
solicitará às entidades representadas a substituição dos membros.

Artigo 8.º

Direito a voto

Cada representante tem direito a um voto.

Artigo 9.º

Regime de funcionamento

1 — O CLEMP funciona em plenário e ou comissões espe-
cializadas a título permanente.

2 — Poderão ser constituídas comissões especializadas a tí-
tulo eventual, por deliberação do conselho.

3 — Constituem comissões especializadas permanentes:

a) Comissão de Apreciação e Acompanhamento de Projectos
— Educativos;

b) Comissão de Acção Social Escolar;
c) Comissão de Transportes Escolares;
d) Comissão de elaboração e acompanhamento da carta de

rede escolar.

4 — Poderão ainda ser constituídas outras comissões especia-
lizadas a título permanente, por deliberação do conselho.

5 — Às comissões poderão ser agregadas, por deliberação do
conselho, individualidades de reconhecida competência nos as-
suntos a tratar.

Artigo 10.º

Comissão executiva

1 — O conselho terá uma comissão executiva, composta pelo
presidente, um vice-presidente e dois vogais.

2 — O vice-presidente e os vogais da comissão executiva são
eleitos pelo conselho, de entre os seus membros efectivos.

3 — À comissão executiva compete:

a) Praticar os actos internos indispensáveis à dinamização
das actividades do conselho;

b) Dirigir as reuniões do plenário do CLEMP.

Artigo 11.º

Reuniões

1 — O CLEMP reúne em plenário, em sessões ordinárias e
extraordinárias.

2 — As sessões ordinárias realizam-se semestralmente, an-
tes do início de cada ano lectivo, e no início de cada ano civil
em dia, hora e local a fixar pelo presidente.
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3 — As sessões extraordinárias realizam-se por iniciativa do
presidente, por solicitação das comissões especializadas ou a
requerimento de, pelo menos, um quinto dos membros do con-
selho.

Artigo 12.º

Convocatória
1 — As reuniões do plenário, ordinárias ou extraordinárias,

são convocadas pelo presidente, com antecedência de, pelo menos,
uma semana.

2 — Da convocatória deve constar a data, hora e local da reu-
nião, bem como a respectiva ordem de trabalhos.

Artigo 13.º

Quórum e deliberações
1 — O plenário funciona desde que esteja presente a maio-

ria dos seus membros.
2 — O plenário pode reunir trinta minutos depois da hora

marcada para o seu início, desde que esteja presente um terço
dos seus membros.

3 — As deliberações são tomadas por maioria simples dos
membros presentes, tendo o presidente voto de qualidade.

4 — O presidente do CLEMP pode publicitar, no final de cada
reunião, a ordem de trabalhos e as deliberações tomadas.

Artigo 14.º

Acta das sessões
De todas as reuniões do plenário e das comissões espe-

cializadas, deve ser lavrada acta, de que constem as delibera-
ções tomadas e as declarações de voto dos membros presentes
que o requeiram.

Artigo 15.º

Financiamento

Os encargos financeiros resultantes do funcionamento do
CLEMP são suportados pela Câmara Municipal de Penedono
através de dotações inscritas no respectivo orçamento.

PARTE III

Disposições finais

Artigo 16.º

Regulamentação específica

Julgando-se necessário, o plenário aprovará regimentos espe-
cíficos que determinarão o funcionamento das suas reuniões e
das comissões especializadas.

Artigo 17.º

Revisão do Regulamento

O presente Regulamento pode ser revisto por proposta do pre-
sidente ou por maioria do Conselho, desde que tal conste ex-
pressamente da ordem de trabalhos.

Artigo 18.º

Entrada em vigor

O presente Regulamento entra em vigor 15 dias após a sua
publicação no Diário da República, 2.ª série.

CÂMARA MUNICIPAL DA PONTA DO SOL

Aviso n.º 521/2001 (2.ª série) — AP.  — Por despacho do
presidente da Câmara Municipal da Ponta do Sol, de 12 de De-
zembro de 2000, foi autorizado a renovação do contrato de tra-
balho a termo certo, para exercer as funções de assistente ad-
ministrativo, do grupo de pessoal administrativo, na Câmara
Municipal da Ponta do Sol, José Marcelino Ponte Aguiar, com
efeitos a partir de 2 de Janeiro de 2001.

13 de Dezembro de 2000. — O Presidente da Câmara, Antó-
nio do Vale da Silva Lobo.

CÂMARA MUNICIPAL DE PONTE DE LIMA

Aviso n.º 522/2001 (2.ª série) — AP.  — Renovação de
contratos de trabalho a termo certo. — Para os devidos efei-
tos e nos termos do disposto na alínea b)  do n.º 1 do artigo 34.º,
do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, torna-se público
que por despacho da presidência, datado de 6 de Novembro de
2000 e ao abrigo da alínea d) do artigo 18.º do Decreto-Lei
n.º 427/89, de 7 de Dezembro, aplicado à administração local
pelo Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro, com as altera-
ções introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 218/98, de 17 de Julho,
conjugado com o artigo 20.º do mesmo decreto, foram renova-
dos os contratos dos trabalhadores abaixo referenciados, para o
exercício das funções a seguir indicadas, a saber:

André Ricardo Pimenta de Brito Esteves — auxiliar ad-
ministrativo, escalão 1, índice 118, a que corresponde o ven-
cimento de 68 900$, com início em 16 de Novembro de 2000,
pelo período de um ano, improrrogável.

Anabela da Costa Lima e Paulo Sérgio da Rocha Nascimento —
auxiliares administrativos, escalão 1, índice 118, a que cor-
responde o vencimento de 68 900$, com inicio em 6 de De-
zembro de 2000, pelo período de um ano, improrrogável.

Emílio dos Santos Lima da Luz, David Pereira de Faria e José
Viana Malheiro — cantoneiros de limpeza, índice 147, a que
corresponde o vencimento de 85 900$, com início em 1 de
Dezembro de 2000, pelo período de seis meses, eventualmente
renováveis até ao limite de dois anos.

12 de Dezembro de 2000. — O Presidente da Câmara, Da-
niel Campelo.

CÂMARA MUNICIPAL DE PORTIMÃO

Aviso n.º 523/2001 (2.ª série) — AP.  — Dr. Manuel
António da Luz, presidente da Câmara Municipal de Portimão:

Torna público, para os devidos efeitos, que a Câmara Muni-
cipal de Portimão, na sua reunião ordinária realizada no dia 15
de Novembro de 2000, e no uso das competências atribuídas pela
alínea c) do n.º 1 do artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Se-
tembro, por forma a proceder-se à execução do Decreto-Lei
n.º 54-A/99, de 22 de Fevereiro, e a Assembleia Municipal de
Portimão em sessão extraordinária realizada em 30 de Novem-
bro de 2000, aprovaram o Regulamento de Inventário e Cadas-
tro do Património Municipal de Portimão.

6 de Dezembro de 2000. — O Presidente da Câmara, Manu-
el António da Luz.

Regulamento de Inventário e Cadastro do Património
Municipal de Portimão

Introdução

Para cumprimento do disposto na alínea c) do n.º 1 do arti-
go 68.º e alíneas h) e i) do n.º 2 do mesmo artigo da Lei n.º 169/
99, de 18 de Setembro, e tendo em conta a entrada em vigor
do novo Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais
(POCAL), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de
Fevereiro, é imprescindível garantir a existência de um inven-
tário do património municipal, sendo um instrumento económico-
-financeiro de extrema importância no âmbito da gestão e con-
trolo da actividade patrimonial da autarquia local, tornando-se
essencial para a implementação do POCAL. Assim, dá-se cum-
primento à 1.ª fase de implementação do POCAL, bem como
permitir a elaboração do balanço inicial e final, os quais serão
de execução obrigatória a partir da entrada em vigor do regime
contabilístico.

Por outro lado, o controlo da gestão dinâmica do património
municipal, também encontra suporte na elaboração de um in-
ventário que deverá permanecer constantemente actualizado de
modo a permitir conhecer em qualquer momento, o estado, o
valor, a afectação e a localização dos bens. Assim sendo, foi
elaborado o presente Regulamento a partir da legislação apli-
cável ao património do Estado, tendo sido introduzidas as al-
terações consideradas necessárias, à realidade patrimonial do
município de Portimão.


