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ELEIÇÃO DOS REPRESENTANTES DO CORPO DOCENTE E NÃO DOCENTE AO CONSELHO 

GERAL DO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE PRADO 

6 de Julho de 2017 
    

REGULAMENTO ELEITORAL 

 

1. A marcação da data da eleição dos representantes dos docentes e do 

pessoal não docente para o Conselho Geral e as respetivas convocatórias 

respeitarão um prazo mínimo de trinta dias relativamente ao ato eleitoral. 

2. Os representantes do pessoal docente e não docente no Conselho 

Geral são eleitos por distintos corpos eleitorais, constituídos respetivamente, pelo 

pessoal docente e não docente em exercício efetivo de funções nas escolas do 

Agrupamento de Escolas de Prado. 

3. As listas de candidatos ao Conselho Geral deverão ser entregues no 

gabinete da Direção ou do Diretor, até às 15 horas do dia 30 de junho de 2017. 

No ato da receção, as listas são identificadas por ordem alfabética e afixadas 

nas salas do pessoal docente e não decente e no átrio de entrada da escola 

sede. 

           4. Cada lista deve apresentar um número de candidatos suplentes igual 

ao de efetivos, sendo de 16 elementos (8 efetivos + 8 suplentes) para o pessoal 

docente e de 4 elementos (2 efetivos + 2 suplentes) para o pessoal não docente, 

conforme artigo 15º do Decreto –Lei nº 75/2008, de 22 de Abril com a última 

redação dada pelo Decreto-Lei nº137/2012, de 2 de Julho e o artº. 2º do atual 

Regulamento Interno . 

5. Os candidatos efetivos não podem encontrar-se em condições de 

inelegibilidade, de acordo com os artigos 32º e 50º do Decreto-Lei nº75 / 2008, 

com a última redação dada pelo Decreto-Lei nº137/2012, de 2 de Julho. 
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Os representantes do pessoal docente no Conselho Geral não poderão 

ser membros do Conselho Pedagógico e os membros da direção, os 

coordenadores de escolas ou de estabelecimentos de educação pré-escolar, 

bem como os docentes que asseguram funções de assessoria da Direção não 

podem ser membros do Conselho Geral. 

6. As listas propostas para os representantes do pessoal docente deverão 

assegurar a representatividade dos diferentes níveis de ensino, de acordo com o 

estipulado no número 3 do artigo 15º do Decreto-Lei nº 75 / 2008, com a última 

redação dada pelo Decreto-Lei nº137/2012, de 2 de Julho. Assim, deverão ter no 

mínimo um representante de cada ciclo de ensino existente no Agrupamento 

(pré-escolar-1º ciclo -2º ciclo e 3º ciclo). 

7. A constituição da Mesa da Assembleia Eleitoral verificar-se-á no dia útil 

seguinte à data limite para a entrega das listas candidatas, na presença dos 

respetivos representantes que, para o efeito, deverão propor elementos. Caso 

tal não se verifique, o Presidente do Conselho Geral procederá à sua 

designação, no todo ou em parte, respeitando na medida do possível a 

representatividade das listas.  

8. A constituição da mesa para cada uma das assembleias eleitorais é 

estabelecida em reunião efetuada para o efeito, convocada e presidida pelo 

presidente do Conselho Geral e obedecerá ao princípio do consenso. Caso este 

não seja conseguido, proceder-se-á à votação secreta dos elementos propostos 

pelos representantes. As deliberações tomadas serão registadas em ata.  

9. A mesa para cada uma das assembleias será constituída por 3 

elementos, sendo um deles o presidente, um escrutinador e um suplente. Um 

elemento de cada uma das mesas eleitorais do corpo docente e não docente 

deverá pertencer às escolas do 1ºciclo ou do pré-escolar. 

10. É obrigatória a presença de, pelo menos, 2 elementos da Mesa, 

durante todo o ato eleitoral e da totalidade dos elementos no encerramento e 

apuramento dos resultados. 
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11. No final do ato eleitoral será lavrada uma ata onde constem todas as 

ocorrências e, obrigatoriamente, os seguintes elementos: hora de abertura e de 

fecho da urna, número de eleitores, número de abstenções, número de votos 

entrados na urna, número de votos brancos e de votos nulos, número de votos 

em cada lista, percentagem de votantes relativamente aos eleitores, 

percentagem de votantes em cada lista relativamente aos votantes. A ata será 

assinada pelo presidente da mesa e pelos escrutinadores. 

12. A conversão dos votos em mandatos faz-se de acordo com o método 

de representação proporcional da média mais alta de Hondt e em 

conformidade com o art. 15º do Decreto-Lei nº 75/2008, com a última redação 

dada pelo Decreto-Lei nº137/2012, de 2 de Julho. 

13. O mandato dos membros docentes e não docentes tem a duração de 

quatro anos, sem prejuízo do disposto nos pontos 3 e 4 do art.16º do Decreto-Lei 

nº75/2008, com a última redação dada pelo Decreto-Lei nº137/2012, de 2 de 

Julho. 

14. O ato eleitoral decorrerá entre as 10 e as 15 horas, do dia 6 de Julho de 

2017, na Sala 17 da EB de Prado. 

15. Todos os prazos reportam-se a dias seguidos e incluem Sábados, 

Domingos e feriados. 

16. Em tudo o que o presente Regulamento e a legislação em vigor forem 

omissos será resolvido pelo Conselho Geral do Agrupamento de Escolas de 

Prado. 

 

Aprovado na reunião de Conselho Geral realizada em 5 de junho de 2017 

 

            A Presidente do Conselho Geral  

 

Isabel Maria Gomes Sameiro Macedo 


