
 

Legislação 

 

 

Enquadramento 

Decreto-Lei n.º 144/2008 de 28 de Julho Transferências para os Municípios em matéria da educação do 
Ensino Básico 
 

Despacho n.º 14460/2008, de 26 de Maio, DR II 
Série – n.º 100 

Apoio financeiro no âmbito do programa das AEC 
 
 

Decreto-Lei n.º 75/2008, de 22 de Abril, DR I 
Série – n.º 79 

Regime de autonomia, de administração e gestão dos 
estabelecimentos públicos da educação pré -escolar e dos ensinos 
básico e secundário. 
 

Decreto-Lei n.º 255/2007, de 13 de Julho Segunda alteração à Lei n.º 13/2006 de 17 de Abril, regime jurídico 
de transporte colectivo de crianças e transporte escolar. 
 

Despacho n.º 25650/2006, de 19 de Dezembro Regulamento do Programa Escola Segura. 
 

Despacho n.º 12591/2006, de 16 de Junho Define as normas a observar nos estabelecimentos de Ensino 
Público do pré-escolar e 1º ciclo do Ensino Básico …  
 

Lei n.º 17-A/2006, de 26 de Maio Primeira alteração à Lei n.º 13/2006 de 17 de Abril (transporte 
colectivo de crianças). 
 

Lei n.º 13/2006, de 14 de Abril  Transporte colectivo de crianças. 
 

Despacho 22251/2005, de 25 de Outubro Programa de generalização do financiamento de refeições escolares 
aos alunos do 1.º Ciclo do Ensino Básico. 
 

Lei n.º 49/2005, de 30 de Agosto Segunda alteração à Lei de Bases do Sistema Educativo. 
 

Despacho n.º 14753/2005, DR II Série de 5 de 
Julho 

Programa de generalização do Ensino do Inglês no 1.º Ciclo 
 

Lei n.º 41/2003, de 22 de Agosto 1ª alteração ao Decreto-Lei n.º 7/2003, de 15 de Janeiro 
 

Lei n.º 11/2003, de 13 de Maio Estabelece o regime de criação das Áreas Metropolitanas 
 

Decreto-Lei n.º 7/2003, de 15 de Janeiro Regulamenta os conselhos municipais de educação e aprova o 
processo de elaboração de carta, transferindo competências para as 
autarquias locais. 
 

Decreto Regulamentar n.º 12/2000, de 29 de 
Agosto 

 Constituição de agrupamentos de estabelecimentos de Educação 
pré-escolar e do Ensino Básico … 
 

Lei n.º 159/99 de 14 de Setembro 
 

Estabelece o quadro de transferência de atribuições e competências 
para as autarquias locais. 
 

Lei n.º 24/99, de 22 de Abril Primeira alteração, do Decreto-Lei n.º 115-A/89, de 4 de Maio  
 

Decreto-Lei n.º 115-A/98, de 4 de Maio Atribuiu aos municípios várias competências, designadamente na 
organização da oferta local e na direcção dos estabelecimentos de 
ensino. 
 

Lei n.º 115/97, de 19 de Setembro Altera a lei de bases do sistema educativo. 
 

Decreto-Lei n.º 147/97, de 11 de Junho 
 

Estabelece o ordenamento jurídico do desenvolvimento e expansão 
da rede nacional de educação pré-escolar pública e privada 
 

 
Lei nº 5/97, de 10 de Fevereiro 

 
Lei-quadro da educação pré-escolar 
 



 

Lei n.º 114/88, de 30 de Dezembro Transfere competências em matéria de construção, apetrechamento 
e manutenção dos estabelecimentos das escolas do 1º ciclo do 
Ensino Básico. 
 

Lei n.º 46/86, de 14 de Outubro Aprova a Lei de Bases do Sistema Educativo. 
 

Decreto-Lei n.º 399-A/84, de 28 de Dezembro Estabelece as normas relativas a transferência para os municípios 
das novas competências em matéria de acção social escolar em 
diversos domínios.  
 

Decreto-Lei n.º 299/84, de 5 de Setembro Regula a transferência para os municípios das novas competências 
em matéria de transportes escolares  
 


