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Capítulo I 

Da Mesa do Conselho de Núcleo 

Secção I – Da Mesa do Conselho de Núcleo 

Artigo 1º 

Composição 

A Mesa do Conselho de Núcleo é composta por um Presidente, o Assistente de Núcleo, um 

Vice-Presidente e dois Secretários. 

 

Artigo 2º 

Eleição e Mandato 



1) A Mesa do Conselho de Núcleo, com excepção do Assistente de Núcleo, é eleita pelo 

Conselho de Núcleo, para um mandato de três anos. 

2) No caso de interrupção do mandato por um dos membros da Mesa, exceto do Presidente, a 

sua substituição será feita por cooptação da Mesa entre os membros do Conselho de Núcleo. 

3) São elegíveis os dirigentes do Corpo Nacional de Escutas (CNE) que estejam no pleno uso 

dos seus direitos e deveres de associados. 

4) Na falta de mais de dois membros da Mesa, compete ao Presidente em exercício designar, 

de entre os Conselheiros, os respectivos substitutos, para que haja sempre três membros na 

Mesa. 

5) Na ausência de todos os membros da Mesa, a Assembleia será orientada por uma Comissão 

composta pelos três dirigentes mais antigos, nela se incluindo o Presidente da Comissão 

Eleitoral, se presente, que presidirá. 

 

Artigo 3º 

Comunicação dos Atos 

1) A comunicação dos atos terá a forma que, de forma simples, melhor corresponde ao fim 

que visar atingir. 

2) É permitido o uso de meios informáticos desde que respeitadas as regras referentes à 

protecção de dados pessoais e seja garantida a integralidade e autenticidade da comunicação 

eletrónica. 

 

Artigo 4º 

Do Processo Eleitoral 

1) São admitidas listas candidatas até 30 dias antes do Conselho de Núcleo que, na sua 

convocatória, deve referir a realização do ato eleitoral para a Mesa do Conselho de Núcleo. 

2) As listas candidatas são enviadas para a Mesa do Conselho de Núcleo, que as divulga até 20 

dias antes do Conselho de Núcleo. 

3) O processo eleitoral da Mesa do Conselho de Núcleo não pode decorrer em simultâneo com 

processos eleitorais para a Junta de Núcleo. 

4) A eleição é efetuada por voto secreto no Conselho de Núcleo. 

5) Considera-se eleita a lista que obtiver metade mais um dos votos expressos, excluindo os 

votos nulos e brancos. 

6) Caso não se obtenha o resultado previsto no número anterior, realiza-se de imediato nova 

votação entre as duas listas mais votadas, sendo eleita a que obtiver o resultado previsto no 

número anterior. 



7) Na ausência de listas candidatas compete ao Conselho promover entre os seus membros a 

constituição de uma lista candidata à Mesa do Conselho de Núcleo, não se aplicando neste 

caso o disposto no ponto 1 e 2 deste artigo. 

 

Artigo 5º 

Da tomada de posse 

A lista eleita toma posse no Conselho de Núcleo que a elegeu, assumindo funções com o 

encerramento da sessão. 

 

Artigo 6º 

Competência 

1) Compete à Mesa: 

a) Deliberar sobre as questões de interpretação e integração de lacunas do Regimento; 

b) Convocar o Conselho de Núcleo; 

c) Admitir e rejeitar as propostas verificando a sua conformidade com os Regulamentos; 

d) Elaborar a ordem do dia; 

e) Elaborar as atas; 

f) Requerer à Junta de Núcleo a documentação e informação que considere necessárias ao 

exercício das competências do Conselho, bem como ao desempenho das suas funções, nos 

moldes, nos suportes e com a periodicidade havida por conveniente; 

2) Compete ao Presidente da Mesa: 

a) Representar o Conselho e presidir à Mesa; 

b) Admitir e rejeitar as propostas, reclamações e requerimentos surgidos no decorrer do 

Conselho, verificada a sua legalidade e regularidade regimental, sem prejuízo do direito de 

recurso para o Conselho; 

c) Assegurar o cumprimento do Regimento e das deliberações do Conselho; 

d) Convocar as sessões; 

e) Presidir às sessões, declarar a sua abertura, suspensão e encerramento e dirigir os 

respetivos trabalhos; 

f) Conceder a palavra aos Conselheiros e convidados e assegurar a ordem dos debates; 

g) Advertir o orador ou interromper-lhe o uso da palavra, quando ocorram afirmações 

impertinentes ou estranhas à discussão; 

h) Dar oportuno conhecimento ao Conselho, das mensagens, informações, explicações e 

convites que lhe tenham sido dirigidos; 

i) Pôr à discussão e votação as propostas, moções e requerimentos admitidos; 



j) Assinar os documentos expedidos em nome do Conselho de Núcleo; 

k) Proceder à investidura dos membros dos restantes órgãos do Núcleo; 

l) Exercer os demais poderes que lhe sejam atribuídos pelos Regulamentos, pelo Regimento e 

pelo Conselho. 

3) O Presidente pode delegar a orientação dos trabalhos no Vice-Presidente. 

4) Compete especificamente aos Secretários a elaboração das atas. 

 

Secção II – Dos Conselheiros 

Artigo 7º 

Deveres dos Conselheiros de Núcleo 

1) Constituem deveres dos Conselheiros de Núcleo: 

a) Comparecer, assinar a lista de presenças da respetiva sessão do Conselho e permanecer nas 

respetivas sessões e nas reuniões das Comissões a que pertençam; 

b) Desempenhar os cargos e as funções para que hajam sido eleitos ou designados e a que se 

não hajam oportunamente escusado; 

c) Participar nas discussões e votações se, por lei ou regulamentos, de tal não estiverem 

impedidos; 

d) Respeitar a dignidade do Conselho de Núcleo e dos seus membros; 

e) Observar a ordem e disciplina fixadas no Regimento e acatar a autoridade do Presidente da 

Mesa; 

f) Contribuir, pela sua diligência para a eficácia e o prestígio dos trabalhos do Conselho de 

Núcleo e, em geral, para a observância dos Princípios e Lei do Escutismo. 

g) Comparecer devidamente uniformizado. 

 

Artigo 8º 

Direitos dos Conselheiros de Núcleo 

1) Constituem direitos dos Conselheiros, além dos conferidos pelo Regulamento Geral: 

a) Usar da palavra nos termos do Regimento; 

b) Desempenhar funções específicas no Conselho de Núcleo; 

c) Apresentar, por escrito, pareceres, propostas, recomendações e moções; 

d) Apresentar requerimentos; 

e) Invocar o Regimento e apresentar recursos; 

f) Propor, por escrito, alterações ao Regimento; 



g) Propor, por escrito, listas para a eleição da Mesa do Conselho de Núcleo; 

h) Receber através do “site” do Núcleo ou de correio electrónico, na total observância do 

estipulado no Artigo 35º, 3), as convocatórias, propostas e atas das reuniões do Conselho de 

Núcleo. Em caso de impossibilidade de utilização de meio electrónico, os documentos devem 

ser disponibilizados pelos Órgãos de Núcleo às Direcções de Agrupamento que os divulgarão. 

 

Capítulo II 

Da convocação do Conselho de Núcleo 

Artigo 9º 

Periodicidade 

O Conselho de Núcleo deve reunir duas vezes por ano e sempre que convocado pela Mesa do 

Conselho, por sua iniciativa ou a requerimento da Junta de Núcleo ou de um quinto mais um 

dos seus membros. 

 

Artigo 10º 

Convocatória 

1) De acordo com o Artigo 42.º do Regulamento Geral do CNE, a convocatória será enviada 

com a antecedência mínima de 45 dias por meio electrónico. 

2) A convocatória é enviada aos Órgãos de Núcleo e Direções de Agrupamento que lhe dão a 

necessária divulgação. 

 

Artigo 11º 

Requisitos e divulgação das propostas e ordem do dia 

1) As propostas de deliberação devem ser apresentadas por escrito, redigidas 

preferencialmente sob a forma de artigos divididos em números e alíneas, precedidas de uma 

breve exposição de considerações ou de motivos e de uma designação que traduza o seu 

objeto. 

2) As propostas são enviadas por correio electrónico para a Mesa do Conselho de Núcleo até 

30 dias antes da data do Conselho para efeitos de admissão. 

3) A Mesa do Conselho de Núcleo divulga através do “site” do Núcleo ou de correio eletrónico, 

as propostas admitidas com antecedência não inferior a 20 dias. Em caso de impossibilidade 

de utilização de meio eletrónico as propostas admitidas serão distribuídas, no prazo 

estabelecido, aos Órgãos de Núcleo e Direções de Agrupamento que lhe dão a necessária 

divulgação. 

4) A Mesa do Conselho de Núcleo informa os proponentes por correio electrónico das 

propostas não admitidas sobre as razões da sua não admissão, com antecedência não inferior 

a 20 dias. 



5) A ordem do dia, decidida pela Mesa, de acordo com prioridades do momento e ouvido a 

título indicativo os órgãos de Núcleo, é comunicada por correio electrónico aos Órgãos de 

Núcleo e Direções de Agrupamento com antecedência não inferior a 20 dias. 

 

Capítulo III 

Do Funcionamento do Conselho de Núcleo 

Secção I – Preliminares 

Artigo 12º 

Verificação dos poderes 

1) Na zona da secretaria, os conselheiros assinam uma folha de presença, com a indicação do 

nome completo e cargo ou função que exercem, competindo à Mesa a confirmação da 

identidade e dos dados fornecidos. 

2) A secretaria da Mesa deverá entregar a cada conselheiro com direito a voto, um suporte 

físico que expresse o sentido de voto durante as votações. 

3) Compete à Mesa endereçar convites para participação nos Conselhos de Núcleo por sua 

iniciativa ou por indicação da Junta de Núcleo. 

4) Os Dirigentes honorários e os convidados, membros ou não da Associação, assinam folha de 

presença própria. 

5) É permitida a assistência dos trabalhos de candidatos a dirigentes aspirantes.   

 

Artigo 13º 

Disposição e logística 

1) Na sala, a Junta de Núcleo deverá estar posicionada em local estratégico, central e próximo 

da mesa, de forma a poder esclarecer eventuais assuntos de forma rápida e eficaz. 

2) Deverá haver mesa de secretariado junto à entrada da sala. Nela funcionará a secretaria da 

mesa, que deverá estar sempre ocupada por algum elemento que auxilie os trabalhos. 

3) A secretaria deverá disponibilizar à Mesa o número de presenças nos momentos de 

votação. 

 

Artigo 14º 

Abertura de Sessão e verificação de Quórum. 

1) Após a verificação de poderes, o Presidente, ou seu substituto, estando presente a maioria 

dos membros do Conselho, declara aberta a sessão. 

2) Não estando presente a maioria dos membros do Conselho, o Presidente realiza segunda 

convocatória, trinta minutos depois, com qualquer número de presenças. 



 

Artigo 15º 

Aprovação da Ata 

1) O Presidente declara ter sido aprovada a ata do Conselho anterior, se não tiver havido 

reclamação no prazo de 60 dias após a sua divulgação. 

2) Tendo havido reclamações da ata, procede-se imediatamente à sua discussão e votação. 

 

Artigo 16º 

Expediente e Informações 

A Mesa dá conhecimento de expediente e presta as informações que considere pertinentes e 

necessárias. 

 

Artigo 17º 

Período Antes da Ordem do Dia 

1) A Mesa fixa um tempo para serem tratados assuntos não incluídos na ordem do dia. 

2) Este período é destinado a anúncios e declarações de conselheiros, que a Mesa entenda 

serem de interesse relevante. 

3) Sobre tais matérias o Conselho de Núcleo apenas pode formular recomendações aos órgãos 

competentes da Associação, para que tomem providências. 

Secção II – Ordem do Dia 

 

Artigo 18º 

Organização da Discussão no Plenário 

1) O período da ordem do dia destina-se à discussão e votação de propostas de deliberação. 

2) O autor ou autores das propostas de deliberação, bem como o relator das eventuais 

conclusões dos grupos de trabalho, podem apresentá-las sucintamente perante o plenário. 

3) Após apresentação das propostas de deliberação, podem pedir-se esclarecimentos aos seus 

apresentantes sobre o conteúdo das mesmas. 

4) A discussão compreenderá pedidos de esclarecimento e intervenções dos membros do 

Conselho. 

5) A discussão é feita pela sequência constante da ordem do dia, salvo deliberação em 

contrário do próprio Conselho. 

6) A Mesa pode deliberar sobre o tempo global do período da ordem do dia, bem como sobre 

a sua distribuição pelos assuntos. 



 

Artigo 19º 

Grupos de Trabalho 

1) O Conselho de Núcleo pode deliberar dividir-se em grupos de trabalho para apreciação de 

assuntos constantes da ordem do dia. 

2) As conclusões dos grupos de trabalho são discutidas no plenário. 

3) As votações apenas têm lugar no Conselho, em reunião plenária. 

 

Artigo 20º 

Propostas de alteração 

1) Qualquer membro do Conselho pode entregar à Mesa, por escrito, alterações ao texto das 

propostas apresentadas, até 10 dias antes do Conselho de Núcleo. 

2) Durante o Conselho de Núcleo, aquando da discussão das propostas, podem ser 

apresentadas por escrito alterações ao texto das mesmas, com o consentimento da Mesa. 

3) As propostas de alteração podem ter a seguinte natureza: 

a) Consideram-se propostas de emenda as que, conservando todo ou parte do texto em 

discussão, restringem, ampliem ou modifiquem o seu sentido; 

b) Consideram-se propostas de substituição as que contenham disposição diversa daquela que 

tenha sido apresentada; 

c) Consideram-se propostas de aditamento as que, conservando o texto primitivo e o seu 

sentido, contenham a adição de matéria nova; 

d) Consideram-se propostas de eliminação as que se destinam a suprimir a proposta em 

discussão. 

4) Admitida à discussão pela Mesa, a proposta de alteração não pode ser retirada do debate 

Se não por iniciativa da Mesa com o acordo dos proponentes. 

5) Qualquer proposta de alteração tem de observar o artigo 75º do Regulamento Geral do 

CNE. 

 

Artigo 21º 

Uso da Palavra 

1) O uso da palavra é concedido pela Mesa segundo a ordem de inscrição dos oradores. 

2) A inscrição efetua-se para cada assunto constante da ordem do dia ou tema autonomizado 

segundo a metodologia adotada. 

3) Quem solicitar a palavra não pode usá-la para fim diverso do assunto em discussão. 



4) O uso da palavra pode ser exercido nos casos previstos no Regimento, nunca podendo 

ocorrer no decurso de votação. 

5) As intervenções devem ser iniciadas com a indicação do nome e função do orador. 

 

Artigo 22º 

Poderes da Mesa quanto ao Uso da Palavra 

A mesa pode limitar a duração das intervenções, havendo recurso dessa deliberação para o 

próprio Conselho. 

 

Artigo 23º 

Alteração da ordem de inscrições 

Interrompem a ordem de inscrição, usando da palavra independentemente da ordem dos 

inscritos: 

a) Os membros da Mesa; 

b) Os que efetuem pontos de ordem; 

c) Os que apresentem requerimentos; 

d) Os que formulem pedidos de esclarecimento; 

e) Os que formulem reações contra ofensas à honra ou consideração. 

Secção II 

Subsecção I – Interpelações 

 

Artigo 24º 

Pontos de Ordem 

Os Pontos de Ordem são intervenções verbais sobre o funcionamento da sessão apresentadas 

à Mesa, que as aceita ou recusa liminarmente, sem recurso para o Conselho. 

 

Artigo 25º 

Requerimento 

1) O requerimento é um documento escrito, sem considerandos, entregue à Mesa, versando 

sobre a matéria em discussão, ou propondo a prioridade na votação, o modo de votar, a 

consulta do Conselho, o encerramento da discussão ou das inscrições. 

2) Apresentado o requerimento, a Mesa deve esclarecer a sua admissão ou rejeição. No caso 

de rejeição há direito de recurso para o Conselho. 



3) A Mesa oficiosamente ou por solicitação de qualquer membro do Conselho, sem discussão, 

coloca o requerimento à votação, o qual é considerado aprovado se receber os votos 

favoráveis de dois terços dos votos expressos pelos presentes. 

4) A votação dos requerimentos é feita por ordem de entrada. 

5) Na votação de um requerimento não são admitidas abstenções. 

 

Artigo 26º 

Pedido de esclarecimento 

Os pedidos de esclarecimento são interrogações claras, breves e concisas, sem considerandos, 

dirigidas ao último orador, versando sobre a intervenção deste. 

 

Artigo 27º 

Reações contra ofensa à honra ou consideração 

1) Sempre que um membro do Conselho considere que foram proferidas expressões ofensivas 

da sua honra ou consideração pode, para se defender, usar da palavra. 

2) O autor das expressões consideradas ofensivas pode dar explicações. 

Secção II 

Subsecção II – Votação e decisões 

 

Artigo 28º 

Deliberações 

1) Só podem ser tomadas deliberações sobre os assuntos mencionados na ordem do dia. 

2) Em casos de manifesta urgência ou oportunidade, a mesa poderá aceitar a colocação a 

votação de outros assuntos. 

3) As deliberações são tomadas por maioria absoluta de votos favoráveis dos membros 

presentes com observância do quórum respetivo, salvo se normas estatutárias ou 

regulamentares exigirem outra maioria qualificada. 

 

Artigo 29º 

Voto 

1) A votação é pessoal e individual. 

2) Cada conselheiro tem apenas um voto independentemente do número de cargos que 

exerça. 



3) A votação é, regra geral, pública, sendo secreta se tal for requerido e aprovado ou o 

imponham os Estatutos ou Regulamentos do CNE. 

4) As votações em pessoas são sempre em voto secreto. 

5) Não são admitidas votações em alternativa, salvo em situações a decidir pela Mesa, ou 

requerido pela Mesa, desde que não viole os Estatutos ou Regulamentos do CNE. 

 

Artigo 30º 

Declaração de voto 

Qualquer membro do Conselho de Núcleo pode apresentar à Mesa, por escrito, declaração de 

voto, independentemente de ter votado a favor, contra ou se ter abstido, até ao dia útil 

seguinte do Conselho, preferencialmente através de correio eletrónico, o que constará da Ata 

do Conselho. 

 

Artigo 31º 

Votação na generalidade e na especialidade 

1) Encerrada a discussão para se proceder à votação, não são permitidas intervenções orais. 

2) As propostas são votadas na generalidade. 

3) A ordem de votação das propostas de alteração ao texto aprovado é a seguinte: 

a) Propostas de substituição; 

b) Propostas de emenda; 

c) Propostas de aditamento. 

4) Quando haja duas ou mais propostas de alteração da mesma natureza, são submetidas à 

votação pela ordem de apresentação. 

5) Há votação na especialidade se tal for requerido, bastante neste caso que seja aprovado 

pela maioria dos membros presentes. 

6) O Conselho pode cometer à Mesa ou a uma Comissão eventual a redação final das 

propostas aprovadas. 

 

Artigo 32º 

Redação final 

O texto final das propostas aprovadas faz parte integrante da Ata do Conselho. 

Secção III – Encerramento e Ata da Sessão 

 

Artigo 33º 



Suspensão, prorrogação, interrupção e encerramento da sessão. 

A sessão pode ser suspensa, prorrogada, interrompida ou encerrada pela Mesa do Conselho de 

Núcleo, ou pela apresentação e aprovação de um requerimento por qualquer membro do 

Conselho. 

 

Artigo 34º 

Período depois da Ordem do Dia 

1) Pode haver um período, antes de encerrar a sessão, destinado à aprovação de votos de 

louvor ou pesar, à entrega de prémios e distinções, bem como a atos de natureza 

comemorativa. 

2) Podem tratar-se assuntos não incluídos na ordem do dia que a Mesa entenda merecerem 

prosseguimento. 

 

Artigo 35º 

Divulgação e aprovação tácita da ata 

1) Compete à Mesa a elaboração da ata e a sua divulgação no prazo de 60 dias. 

2) A ata é enviada aos órgãos de Núcleo e às direções de agrupamento que lhe dão a 

necessária divulgação. 

3) A ata é de uso interno da associação, apenas podendo ser publicada em local de acesso 

restrito. 

4) A ata considera-se aprovada se, no prazo de 60 dias após a data da sua 

divulgação/distribuição, não forem formuladas reclamações por escrito ao Presidente da Mesa 

por aqueles que tenham participado no Conselho respetivo. 

5) As atas ou o texto das deliberações mais importantes podem ser aprovadas em minuta, no 

decorrer das reuniões, desde que tal seja deliberado pela maioria dos membros presentes, 

sendo assinadas, após aprovação, pelo Presidente da Mesa do Conselho de Núcleo e por quem 

as lavrou. 

6) Por analogia com o constante do nº 3 do artigo 34º do Código de Procedimento 

Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei nº 4/2015, não participa na aprovação das atas 

quem não esteve presente na respetivas reuniões. 

 

CAPÍTULO IV 

Da Interpretação, Integração e Aplicação do Regimento. 

Artigo 36º 

Interpretação e aplicação. 



Compete à Mesa resolver as dúvidas na interpretação e aplicação deste Regimento, havendo 

recurso das suas deliberações para o Conselho. 

 

Artigo 37º 

Integração das lacunas. 

Nos casos omissos, a Mesa recorre aos princípios gerais dos Estatutos e regulamentos do CNE, 

e Lei Geral. 

 

Artigo 36º 

Entrada em vigor 

Este Regulamento entra em vigor com a aprovação da ata do Conselho de Núcleo que o votou 

e aprovou, sendo o seu texto publicado em Ordem de Serviço de Núcleo. 


