
N.o 304 — 30 de Dezembro de 2004 DIÁRIO DA REPÚBLICA — I SÉRIE-A 7389

14 — O Director-Geral da Organização das Nações
Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura informará
os Estados mencionados nos parágrafos 6 e 8, assim
como a Organização das Nações Unidas, do depósito
de qualquer instrumento de ratificação, de adesão ou
de aceitação mencionado nos parágrafos 7, 8 e 15 e
ainda das notificações e denúncias respectivamente pre-
vistas nos parágrafos 12 e 13.

15 — a) O presente Protocolo pode ser revisto se a
revisão do Protocolo for solicitada por mais de um terço
das Altas Partes Contratantes.

b) O Director-Geral da Organização das Nações Uni-
das para a Educação, a Ciência e a Cultura convoca
uma conferência para esse fim.

c) As alterações ao presente Protocolo só entrarão
em vigor após terem sido adoptados por unanimidade
pelas Altas Partes Contratantes representadas na con-
ferência e após terem sido aceites por cada uma das
Altas Partes Contratantes.

d) A aceitação pelas Altas Partes Contratantes das
alterações ao presente Protocolo que tiverem sido adop-
tadas pela conferência referida nas alíneas b) e c) rea-
lizar-se-á mediante o depósito de um instrumento formal
junto do Director-Geral da Organização das Nações
Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura.

e) Após a entrada em vigor das alterações ao presente
Protocolo, somente o texto do referido Protocolo desta
forma modificado ficará aberto à ratificação ou adesão.

Em conformidade com o artigo 102.o da Carta das
Nações Unidas, o presente Protocolo será registado no
Secretariado das Nações Unidas a requerimento do
Director-Geral da Organização das Nações Unidas para
a Educação, a Ciência e a Cultura.

Em fé do que os abaixo assinados, devidamente auto-
rizados pelos respectivos governos, assinaram o presente
Protocolo.

O referido Protocolo foi feito na Haia, aos 14 dias
do mês de Maio de 1954, em inglês, espanhol, francês
e russo, fazendo os quatro textos igualmente fé, num
único exemplar, que será depositado nos arquivos da
Organização das Nações Unidas para a Educação, a
Ciência e a Cultura, e cujas cópias autenticadas serão
remetidas a todos os Estados referidos nos parágrafos 6
e 8 e ainda à Organização das Nações Unidas.

MINISTÉRIO DAS CIDADES,
ADMINISTRAÇÃO LOCAL, HABITAÇÃO

E DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Decreto-Lei n.o 241/2004
de 30 de Dezembro

O novo regime do pessoal não docente dos estabe-
lecimentos de educação ou de ensino públicos, aprovado
pelo Decreto-Lei n.o 184/2004, de 29 de Julho, veio recu-
perar, no âmbito do Ministério da Educação, a carreira
de auxiliar de acção educativa, para a qual o Decreto-Lei
n.o 515/99, de 24 de Novembro, determinava a extinção
dos lugares nos quadros à medida da sua vacatura.

Idêntica forma de extinção foi determinada pelo
Decreto-Lei n.o 234-A/2000, de 25 de Setembro, no

tocante aos lugares da mesma carreira na administração
local, em cujo ordenamento de carreiras havia sido
criada pelo Decreto Regulamentar n.o 51/97, de 24 de
Novembro.

As razões que presidiram à manutenção da carreira
de auxiliar de acção educativa no âmbito do Ministério
da Educação procedem igualmente no que respeita aos
estabelecimentos criados e a funcionar na directa depen-
dência da administração local no âmbito da rede pública
de educação pré-escolar, tornando-se assim necessário
permitir, de novo, o recrutamento para aquela carreira,
indispensável ao bom funcionamento das escolas, nos
quadros de pessoal das autarquias locais.

Por outro lado, também os contratos administrativos
de provimento celebrados ao abrigo do Decreto-Lei
n.o 234-A/2000, de 25 de Setembro, cujo termo da sua
duração, por renovação, ocorre em Outubro de 2004,
devem ser objecto de uma medida de prorrogação idên-
tica à consagrada no Decreto-Lei n.o 184/2004, de 29 de
Julho, para os contratos celebrados ao abrigo do Decre-
to-Lei n.o 344/99, de 26 de Agosto, a fim de assegurar
o regular funcionamento dos estabelecimentos de edu-
cação pré-escolar na directa dependência da administra-
ção local.

É ainda previsto um regime transitório, pelo período
de três anos, durante o qual se estabelece um regime
excepcional de recrutamento para a carreira de assis-
tente de acção educativa, face aos requisitos de recru-
tamento fixados no Decreto-Lei n.o 184/2004, de 29 de
Julho.

O presente diploma adopta assim as medidas neces-
sárias à prossecução daqueles objectivos.

Foi ouvida a Associação Nacional de Municípios
Portugueses.

Foram observados os procedimentos decorrentes da
Lei n.o 23/98, de 26 de Maio.

Assim:
Nos termos da alínea a) do n.o 1 do artigo 198.o da

Constituição, o Governo decreta o seguinte:

Artigo 1.o

Previsão e provimento de lugares da carreira
de auxiliar de acção educativa

Podem ser previstos e providos, nos quadros de pes-
soal das autarquias locais, lugares da carreira de auxiliar
de acção educativa, criada pelo Decreto Regulamentar
n.o 51/97, de 24 de Novembro.

Artigo 2.o

Contratos administrativos de provimento

Os contratos administrativos de provimento celebra-
dos ao abrigo do artigo 2.o do Decreto-Lei
n.o 234-A/2000, de 25 de Setembro, podem ser renovados
até um limite máximo de seis anos, se não forem opor-
tunamente denunciados nos termos da lei geral, rele-
vando para o cômputo dos seis anos o período de con-
trato já existente antes da entrada em vigor do presente
diploma.

Artigo 3.o

Período transitório

1 — Até ao final do ano lectivo de 2006-2007, o recru-
tamento para ingresso na carreira de assistente de acção
educativa da administração local pode fazer-se de entre
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indivíduos que possuam o 12.o ano de escolaridade ou
equivalente.

2 — No concurso ou processo de selecção que venha
a ser aberto para o efeito, terão prioridade na colocação
os candidatos que reúnam os requisitos previstos no
n.o 2 do artigo 13.o do Decreto-Lei n.o 184/2004, de
29 de Julho.

3 — O recrutamento para a carreira de assistente de
acção educativa, efectuado nos termos dos n.os 1 e 2
do presente artigo, não dispensa, para efeitos de pro-
vimento definitivo, o estatuído no n.o 3 do artigo 13.o
do Decreto-Lei n.o 184/2004, de 29 de Julho.

Artigo 4.o

Revogação

É revogado o n.o 3 do artigo 3.o do Decreto-Lei
n.o 234-A/2000, de 25 de Setembro.

Artigo 5.o

Produção de efeitos

O artigo 2.o do presente diploma produz efeitos repor-
tados a 30 de Setembro de 2004.

Artigo 6.o

Entrada em vigor

O presente diploma entra em vigor no dia seguinte
ao da sua publicação.

Visto e aprovado em Conselho de Ministros de 14 de
Outubro de 2004. — Pedro Miguel de Santana
Lopes — António José de Castro Bagão Félix — José Luís
Fazenda Arnaut Duarte — Maria do Carmo Félix da Costa
Seabra.

Promulgado em 14 de Dezembro de 2004.

Publique-se.

O Presidente da República, JORGE SAMPAIO.

Referendado em 17 de Dezembro de 2004.

O Primeiro-Ministro, Pedro Miguel de Santana Lopes.

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Acórdão n.o 704/2004 — Processo n.o 1025/2004

Acordam, em sessão plenária, no Tribunal Cons-
titucional:

I — 1 — Em 25 de Novembro de 2004, o Presidente
da República requereu ao Tribunal Constitucional, nos
termos do artigo 115.o, n.o 8, da Constituição e dos
artigos 26.o e 29.o, n.o 1, da Lei n.o 15-A/98, de 3 de
Abril, «a fiscalização preventiva da constitucionalidade
e da legalidade da proposta de referendo aprovada pela
Resolução n.o 74-A/2004, da Assembleia da República,
publicada em suplemento à 1.a série do Diário da Repú-
blica, de 19 de Novembro de 2004, distribuído a 25 de
Novembro».

Admitido o pedido, nos termos do artigo 29.o, n.o 3,
da Lei Orgânica do Regime do Referendo, os autos

foram de imediato distribuídos. Apresentado o memo-
rando, previsto no artigo 30.o, n.o 2, desta lei, foi fixada
a orientação do Tribunal.

2 — A resolução em causa é do seguinte teor:

«Resolução da Assembleia da República n.o 74-A/2004

Proposta de realização de referendo sobre a Constituição
para a Europa

A Assembleia da República resolve, nos termos e
para os efeitos do artigo 115.o e da alínea j) do
artigo 161.o da Constituição, apresentar ao Presidente
da República a proposta de realização de um referendo
em que os cidadãos eleitores recenseados no território
nacional e os cidadãos eleitores portugueses recenseados
nos Estados membros da União Europeia sejam cha-
mados a pronunciar-se sobre a pergunta seguinte:

‘Concorda com a Carta de Direitos Fundamentais,
a regra das votações por maioria qualificada e o novo
quadro institucional da União Europeia, nos termos
constantes da Constituição para a Europa?’

Aprovada em 18 de Novembro de 2004.

O Presidente da Assembleia da República, João Bosco
Mota Amaral.»

3 — Na origem desta resolução da Assembleia da
República estiveram os projectos de resolução
n.os 290/IX (BE), 291/IX (PCP) e 292/IX (PSD, PS e
CDS-PP), de 18 de Novembro de 2004 (Diário da Assem-
bleia da República, 2.a série-A, de 20 de Novembro
de 2004).

3.1 — No projecto de resolução n.o 290/IX — «Refe-
rendo sobre as alterações introduzidas pelo tratado que
estabelece uma Constituição para a Europa» — foi pro-
posta a pergunta «Concorda com a alteração das ins-
tituições e das competências da União Europeia, nos
termos do tratado que estabelece uma Constituição para
a Europa?».

3.2 — No projecto de resolução n.o 291/IX — «Pro-
posta de referendo do novo tratado da União Europeia»
foi formulada a pergunta «Concorda com a vinculação
de Portugal ao novo tratado que institui uma Cons-
tituição da União Europeia?».

3.3 — No projecto de resolução n.o 292/IX — «Refe-
rendo sobre a Constituição para a Europa» — foi pro-
posta a pergunta «Concorda com a Carta de Direitos
Fundamentais, a regra das votações por maioria qua-
lificada e o novo quadro institucional da União Euro-
peia, nos termos constantes da Constituição para a
Europa?», à qual deveriam responder «todos os cidadãos
eleitores regularmente recenseados, residentes no ter-
ritório nacional ou no estrangeiro».

Deste projecto, que deu origem ao quesito referen-
dário em análise, consta a seguinte fundamentação:
«Com a aprovação pelo Conselho Europeu do texto
que institui uma Constituição para a Europa está hoje
clara a relevância que a mesma assume no plano de
ampliação e reforço dos direitos dos cidadãos, bem como
no das novas regras que traz à arquitectura e ao próprio
funcionamento da União Europeia. Sempre defendemos
que se o conteúdo dessas alterações assumisse relevância
suficiente proporíamos a realização de um referendo
de âmbito nacional, com o objectivo de proporcionar
ao povo português a oportunidade de directamente se
pronunciar sobre a construção europeia e os rumos que
nela queremos trilhar. É crucial, no entanto, que esse


