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ABERTURA DO PROCESSO ELEITORAL REPRESENTANTES DOS DOCENTES E NÃO DOCENTES
NO CONSELHO GERAL
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE SARDOAL

A Presidente do Conselho Geral do Agrupamento de Sardoal, vem, nos termos dos artigos 11º,
12º, 13º, 14º,15º e 16º do Decreto-Lei nº 75/2008 de 22 de Abril, alterado pelo Decreto-Lei nº
137/2012 de 2 de Julho, determinar a abertura do processo de eleição dos representantes do
pessoal docente e do pessoal não docente no Conselho Geral, divulgando, para os devidos
efeitos legais, o respetivo Regimento Eleitoral nos termos seguintes:

REGIMENTO ELEITORAL

CAPÍTULO I
Objeto e Composição
Artigo 1º
Objeto
O presente Regimento estabelece o processo de eleição dos representantes do pessoal docente
e pessoal não docente, no Conselho Geral do Agrupamento de Escolas de Sardoal e define as
normas a observar no respetivo processo.
Artigo 2º
Composição
O Conselho Geral tem a seguinte composição:
7 (sete) representantes do pessoal docente;
2 (dois) representantes do pessoal não docente;
5 (cinco) representantes dos pais e encarregados de educação;
1 (um) representante dos alunos do ensino secundário;
3 (três) representantes do município;
3 (três) representantes da comunidade local.
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CAPÍTULO II
ABERTURA DO PROCESSO ELEITORAL
Artigo 3º
Abertura e Publicação
1- Este processo eleitoral declara-se aberto com a divulgação do presente regimento e da sua
Calendarização.
2- O edital de abertura e o calendário eleitoral serão divulgados no placard institucional da
escola sede, bem como na página eletrónica do agrupamento.
3- O presente regimento poderá ser consultado na secretaria da escola sede ou na página
eletrónica do agrupamento.
4- A presidente do Conselho Geral desenvolverá os procedimentos necessários tendo em vista
a divulgação dos documentos referidos nos pontos 2 e 3.
Artigo 4º
Comissão Eleitoral
1- No processo eleitoral, a presidente do Conselho Geral será coadjuvada por dois docentes
que integram o Conselho Geral cessante.
2- Compete à Presidente do Conselho Geral assegurar o cumprimento das regras do processo
eleitoral, rececionar e decidir sobre as reclamações, confirmar e divulgar o apuramento dos
resultados eleitorais.
Artigo 5º
Cadernos Eleitorais
1- Os cadernos eleitorais provisórios poderão ser consultados na página eletrónica do
agrupamento e na secretaria da escola sede.
2- Até ao 3º dia útil seguinte à publicação dos cadernos eleitorais, os eleitores poderão
reclamar, por escrito, de qualquer irregularidade.
3-Após o decurso do prazo mencionado no número anterior, sem que tenha existido qualquer
reclamação, os cadernos eleitorais considerar-se-ão definitivos.
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CAPÍTULO III

PROCEDIMENTO ELEITORAL
Artigo 6º
Admissibilidade de candidaturas
1- Os candidatos ao Conselho Geral, representantes do Pessoal Docente e do Pessoal Não
Docente deverão constituir-se em listas separadas e submete-las às respetivas Assembleias
Eleitorais.
2- Nos termos do artigo 14º do Decreto-Lei 137/2012 de 2 de Julho e do Regulamento Interno,
poderão ser candidatos:
a) Todos os docentes de carreira com vínculo contratual com o Ministério da Educação e
Ciência;
b) Todos os elementos do pessoal não docente em exercício efetivo de funções no
agrupamento;
3. Nos termos do artigo 50º do Decreto-lei nº 75/2008 de 22 de Abril, alterado e republicado
pelo Decreto-Lei nº 137/2012 de 2 de julho não poderão ser candidatos:
a) Os docentes e não docentes a quem tenha sido aplicada pena disciplinar superior a
multa, durante o cumprimento da pena e nos quatro anos posteriores ao seu
cumprimento;
b) O disposto na alínea anterior, não é aplicável ao pessoal docente e não docente
reabilitado nos termos do Estatuto Disciplinar dos Funcionários e Agentes da
Administração Central, Regional e Local.
Artigo 7º
Listas de candidatura
1- A apresentação das listas de candidatura a representantes no Conselho Geral deverá ser
redigida em impresso próprio, disponibilizado na secretaria da escola sede e na página
eletrónica do agrupamento.
2- As listas do Pessoal Docente serão compostas por sete elementos efetivos e sete suplentes,
devendo assegurar a representação dos diferentes níveis e ciclos de ensino.
3- As listas do Pessoal Não Docente serão compostas por dois membros efetivos e dois
suplentes.
4- As listas deverão indicar dois representantes para a mesa eleitoral.
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5- As listas de candidatura deverão ser entregues na secretaria da escola sede, durante as
horas de expediente e até às 17 horas do último dia do prazo estabelecido no calendário.
6- Após a verificação dos requisitos relativos à constituição das listas e, não existindo qualquer
irregularidade relativamente às mesmas, serão estas afixadas na secretaria da escola sede, nas
salas de professores de todos os estabelecimentos de ensino do Agrupamento e na página
eletrónica, depois de rubricadas pela Presidente do Conselho Geral.

Artigo 8º
Ato eleitoral
1- O processo eleitoral realiza-se por sufrágio secreto e presencial.
2- Compete à Mesa da Assembleia Eleitoral proceder à abertura e encerramento das urnas,
efetuar o escrutínio dos votos e apurar resultados.
3- A conversão dos votos em mandatos faz-se de acordo com o método de representação
proporcional da média mais alta de Hondt.
4- Se da aplicação do método anterior não se conseguir apurar o último mandato, este será
atribuído à lista que tiver obtido maior número de votos.
5- Verificados os resultados, é lavrada uma ata de assembleia eleitoral, assinada pelos
membros da mesa e pelos representantes das listas, que será afixada de acordo com o
calendário eleitoral.
6- Em caso de reclamação do resultado eleitoral, deve ser fundamentada por escrito e
entregue ao presidente do Conselho Geral, até ao segundo dia após o ato eleitoral.
Sardoal, 26 de maio de 2017

A Presidente do Conselho Geral
________________________________________
(Maria João Parente Rito dos Santos Almeida)
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