
Página 1 de 4 

 

Associação Socioprofissional dos Peritos Forenses da Polícia Judiciária (ASPF-PJ) 

Nova Sede da Polícia Judiciária, Rua Gomes Freire, 1169-007 Lisboa,  direcao@aspf-pj.org  

 
 

 
 

 

Regulamento do Conselho Científico 
____________________________________________ 
  

Artigo 1.º 

Composição do Conselho Científico 

 

1. O Conselho Científico é um órgão com autonomia técnico-científica da Associação 

Socioprofissional dos Peritos Forenses da Polícia Judiciária (ASPF-PJ) e é regido pelo disposto 

no presente Regulamento.  

2. O Conselho Científico é constituído por um Presidente, um Vice-Presidente, um Secretário, quatro 

vogais e, eventualmente consultores, sem direito a voto, que o Conselho decida convidar a 

participar nos seus trabalhos, de entre os associados ou não, desde que sejam personalidades 

de reconhecida competência.  

3. Os membros do Conselho Científico são eleitos por sufrágio direto e universal de todos os 

associados.  

4. O Presidente do Conselho Científico é escolhido na primeira reunião do Conselho Científico.  

4.1. O Presidente terá um papel estratégico de acompanhamento dos trabalhos, bem como de 

articulação entre os membros do Conselho.  

4.2. O Presidente nomeia livremente um Secretário e um Vice-Presidente de entre os membros 

eleitos do Conselho Científico.  
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4.3. São atribuições do Presidente:  

 4.3.1. Dirigir as reuniões do Conselho Científico, definindo e comunicando suas actas aos 

demais integrantes;  

 4.3.2. Encaminhar os assuntos para deliberação e declarar o resultado final.  

 

5.  O Vice-Presidente substitui o Presidente, na sua ausência ou impedimento temporário.  

6.  Compete ao secretário do Conselho Científico o apoio logístico ao funcionamento das reuniões, 

processamento da documentação, preparação e manutenção das atas das reuniões e demais 

processamento burocrático necessário ao desempenho cabal das funções e competências deste 

órgão. 

Artigo 2.º 

Funcionamento 

 

1. O Conselho Científico funcionará em reuniões ordinárias e extraordinárias:  

1.1. As reuniões ordinárias terão lugar de quatro em quatro meses. 

1.2. As reuniões extraordinárias serão convocadas por iniciativa do Presidente do Conselho 

Científico, ou a pedido da Direção da ASPF-PJ ou de dois terços dos membros do Conselho. 

Estas reuniões devem ser levadas ao conhecimento dos convocados, com a antecedência 

mínima de três dias úteis. 

1.3. Com a convocatória será enviada a ordem de trabalhos. 

1.4. Os assuntos tratados nas reuniões deverão ficar exarados em ata. 

2. Poderão participar nas reuniões do Conselho Científico, sem direito a voto, Peritos Forenses para 

esclarecimento de pontos específicos da agenda de trabalho. 
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3. O Conselho Científico delibera por maioria dos seus membros presentes, cabendo ao Presidente o 

voto de desempate, devendo essa circunstância constar da ata assinada pelos membros do 

Conselho Científico presentes.  

4. O Presidente da Direção pode participar nas reuniões do Conselho Científico por iniciativa própria 

ou a convite deste. 

 

Artigo 3.º 

Dever de participação 

 

1. Todos os membros do Conselho Científico em efetividade de funções têm o dever de participar 

nas reuniões e nas outras atividades do Conselho.  

2. Quando qualquer membro do Conselho não puder comparecer a uma reunião deverá justificá-lo 

ao Presidente do Conselho Científico.  

 

Artigo 4.º 

Competência 

 

1. Compete ao Conselho Científico:  

1.1. Elaborar e submeter o seu regulamento à Direção;  

1.2. Eleger o seu Presidente;  

1.3. Apoiar as atividades dos órgãos executivos da Associação;  

1.4. Pronunciar-se sobre todos os assuntos que lhe sejam submetidos pela Direção;  
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1.5. Analisar e emitir opinião sobre matérias relativas ao exercício da função de Perito Forense;  

1.6. Acompanhar o desenvolvimento da investigação no âmbito das ciências forenses;  

1.7. Produzir e promover estudos, emitir pareceres e publicar textos e documentos com o âmbito 

que entender adequado;  

1.8. Propor a criação de planos de formação para os Peritos Forenses;  

1.9. Pronunciar-se sobre os aspetos técnico-científicos da carreira e recrutamento de Peritos 

Forenses.  

 

 

Artigo 5.º 

Disposições finais 

 

1. O presente regulamento entrará em vigor imediatamente após a sua aprovação.  

2. O presente regulamento poderá ser revisto em qualquer momento por proposta do Presidente do 

Conselho Científico ou de pelo menos um terço dos seus membros com direito a voto.  

 


