AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE REAL
REGULAMENTO DO CONSELHO GERAL – ANEXO I

CAPITULO I
Processo eleitoral do
pessoal docente e não
docente

Artigo 1.º
Listas de candidatura do
pessoal docente

1. As listas concorrentes deverão formalizar as suas candidaturas no prazo de dez
dias úteis a contar do dia da publicação/divulgação do aviso de abertura do
processo eleitoral, em impressos próprios a fornecer pelo CGT/CG do
Agrupamento.
2. Nelas deverão constar os elementos efectivos, oito (8), os suplentes, oito (8) e
um (1) mandatário.
3. As listas deverão ser assinadas pelos candidatos, mostrando assim a sua
disponibilidade para exercer o cargo.

Artigo 2.º
Listas de Candidatura do
pessoal não docente

1. As listas concorrentes deverão formalizar as suas candidaturas, no prazo de
dez dias úteis a contar do dia da publicação/divulgação do aviso de abertura do
processo eleitoral, em impressos próprios a fornecer pelo CGT/CG do
Agrupamento.
2. Nelas deverão constar os elementos efectivos dois (2), os suplentes dois (2) e
um (1) mandatário.
3. As listas deverão ser assinadas pelos candidatos, mostrando assim a sua
disponibilidade para exercer o cargo.

Artigo 3.º
Candidaturas

1. As candidaturas terão que ser entregues pelo mandatário da lista, durante a
hora de expediente, até três dias úteis antes do acto eleitoral.
2. Caso se verifique alguma anomalia na candidatura, esta será remetida ao
mandatário, que providenciará à sua regularização, remetendo-a ao órgão de
gestão, vinte quatro (24) horas antes do acto eleitoral.
3. Após a entrega ao órgão de gestão do Agrupamento, o seu presidente, ou
quem as suas vezes fizer, deverá identificar as listas por maiúsculas A, B, ...,
conforme a ordem de recepção, e afixá-las nas Salas de Convívio, ficando,
devidamente rubricadas e autenticadas pelo membro do órgão de gestão, uma
cópia de cada com o respectivo mandatário.

Artigo 4.º
Assembleia eleitoral

As listas serão sufragadas por:
1. Totalidade do pessoal docente na eleição dos representantes do pessoal
docente.
2. Totalidade do pessoal não docente em exercício de funções no Agrupamento na
eleição dos representantes do pessoal não docente.

Artigo 5.º
Eleição

Artigo 6.º
Mesa Eleitoral

Cada lista poderá indicar um representante para acompanhar todos os actos de
eleição.

1. A Mesa Eleitoral será composta por quatro (4) elementos (um (1) presidente,
um (1) secretário e dois (2) escrutinadores), sendo três (3) Docentes e um (1)
Não Docente, eleitos em Assembleia Geral convocada para o efeito.
2. Deverão ser eleitos dois (2) suplentes, um docente e outro não docente.
3. Os membros da mesa e representantes das candidaturas estão dispensados
dos seus deveres funcionais.
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Artigo 7.º
Acto Eleitoral

1. O sufrágio funcionará na Biblioteca da Escola Sede das 10h00 às 18h00, de
acordo com o calendário eleitoral.
2. O acto eleitoral poderá ser dado por encerrado, desde que se verifique que
todos os eleitores usaram do seu direito/dever de voto.

Artigo 8.º
Encerramento da
Assembleia de Voto

1. Depois do encerramento da Assembleia de Voto, ficarão os membros da mesa,
bem como os representantes das respectivas candidaturas e quaisquer outros
sob compromisso de não perturbarem os trabalhos, para proceder à contagem
e verificação dos votos entrados na urna e fazer a respectiva confrontação de
descargas nos cadernos eleitorais, lavrando-se a acta deste processo, onde
deverá constar:
a) Total de eleitores, total de votantes.
b) Votos brancos;
c) Votos nulos;
d) Votos nas listas;
e) Registo de qualquer ocorrência irregular que, eventualmente, se
possa ter verificado durante o funcionamento da Assembleia de Voto.
2. Se se verificar o registo da alínea e) atrás descrita, a Mesa da Assembleia de
Voto, e só esta, reunirá imediatamente, para decidir a validação, ou não, da
reclamação eventualmente apresentada.
3. Dado que a Mesa é constituída por 4 elementos, o presidente da mesma terá
voto de qualidade.
4. Cumpridos os passos atrás referidos, a acta será encerrada com a assinatura
de todos os membros da mesa bem como dos representantes das listas em
sufrágio, aceitando estes os resultados constantes da mesma.
5. Os resultados serão afixados pelo Presidente em local visível no Átrio principal
e na Salas de Convívio das Escolas do Agrupamento, depois de aplicado o
método de Hondt.

CAPÍTULO II
Artigo 9.º
Designação dos
representantes dos
encarregados de
educação.

A designação dos representantes dos encarregados de educação é feita em
Assembleia das Associações de Pais e Encarregados de Educação dos vários de
estabelecimentos de educação e ensino do agrupamento.

Artigo 10.º
Designação dos
representantes da
autarquia.

A designação dos representantes da Autarquia será solicitada à edilidade
municipal nos termos da legislação em vigor e de acordo com os prazos previstos.

Artigo 11.º
Revisão

Este anexo está sujeito a revisão nos termos do artigo 69.º do Regulamento
Interno do Agrupamento de Escolas de Real, do qual faz parte integrante.

Aprovado em reunião do Conselho Geral de 31 de março de 2014
A Presidente do Conselho Geral
_____________________________________
Luísa Maria de Barros Figueiredo Cruz

