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ELEIÇÃO DOS REPRESENTANTES  
 

No Conselho Geral 
 
 

NORMAS DO PROCESSO ELEITORAL 
 
 
 O processo de eleição dos membros do Conselho Geral decorrerá 
segundo o disposto nos pontos 1 e 2 do Art.º 14.º e pontos 1 e 2 do Art.º 15.º 
do Capítulo III, Secção I, do Decreto-Lei nº 75/2008 de 22 de Abril, republicado 
com o Decreto-Lei n.º 137/2012, de 2 de junho, e dos Artigos 8º e 9.º do 
Regulamento Interno. 
 

1. Realização das eleições: 
 

DATA: 5 de Junho de 2017 
 

2. Capacidade eleitoral: 
 

São eleitores: 
 

2.1. todos os docentes em serviço nas escolas do 
Agrupamento de Escolas de Martim de Freitas à data da 
realização da Assembleia Eleitoral; 

2.2. todos os elementos do pessoal não docente a exercer 
funções nas escolas do Agrupamento de Escolas de 
Martim de Freitas. 

 
São elegíveis: 
 

2.3. todos os docentes em exercício de funções efetivas nas 
escolas do Agrupamento que não sejam membros do 
Conselho Pedagógico; 

2.4. Todos os elementos do pessoal não docente a exercer 
funções nas escolas do Agrupamento. 



3. Constituição / apresentação das listas 
 

3.1 Pessoal Docente 
 

a) As listas serão compostas por 7 (sete) elementos 
efetivos: 

 
 dois do 3º ciclo; 
 dois do 2º ciclo; 
 dois do 1º ciclo; 
 um do pré-escolar. 

Deverá integrar, pelo menos, dois professores do Quadro 
do Agrupamento de Escolas, nos termos constantes no ponto 3 
do art.º 8º do regulamento Interno. 

As listas deverão indicar igual número de candidatos a 
membros suplentes. 

b) As listas dos docentes a propor à eleição de 
representantes para o Conselho Geral, deverão ser 
rubricadas pelos respetivos candidatos que assim 
demonstrarão a sua concordância; 
 

c) As listas anteriormente referidas serão entregues até  
quatro dias úteis antes da abertura da Assembleia 
Eleitoral (até dia 29 de maio, às 17h) ao Presidente 
do Conselho Geral ou na sua ausência à Direção do 
Agrupamento a qual imediatamente as rubricará e fará 
afixar nos locais mencionados na convocatória 
daquela assembleia, atribuindo-lhe uma letra 
sequencial. 

 

 
3.2. Pessoal Não-docente 
 

a) As listas serão compostas por 2 (dois) elementos 
efetivos e dois elementos suplentes; 

 

4. Processo Eleitoral 
 

4.1. O pessoal docente e não docente reunirá, separadamente 
(conforme as convocatórias afixadas), para eleição das 
mesas das Assembleias Eleitorais, as quais serão 
constituídas por um presidente e 2 secretários, eleitos 
individualmente; 

4.2. Será lavrada Ata descritiva da eleição de cada Mesa da 
Assembleia Eleitoral; 

4.3. No dia 5 de junho de 2017, as urnas manter-se-ão 
abertas das 09.30 horas às 17.30 horas, a menos que 
antes tenham votado todos os eleitores; 

4.4. A abertura das urnas será efetuada perante a Assembleia 
Eleitoral, lavrando-se Ata que será assinada pelos 
componentes da mesa e pelos restantes membros da 
Assembleia que o desejarem. 



4.5. Cada lista poderá indicar até 2 representantes para 
acompanhar todos os atos da eleição, os quais assinarão 
a ata referida no n.º anterior. 

4.6. O processo eleitoral realiza-se por sufrágio secreto e 
presencial (ponto 2 do Artº 49.º do Decreto-Lei n.º 
75/2008, de 22 de abril); 

4.7. Podem votar todos os que se encontrem em exercício 
efetivo de funções nas escolas do Agrupamento. 

4.8. Não poderão exercer o direito de voto os que se 
encontrem abrangidos por uma das seguintes 
situações:  

a) Licença de maternidade, casamento e nojo 
b) Atestado médico / Baixa (*) 
c) Férias (*) 
d) Junta médica 

 (*) Quem se encontrar abrangido por uma destas situações e pretender 
exercer o seu direito de voto, só o poderá fazer mediante interrupção do 
atestado médico / Baixa ou período de férias mediante entrega do retorno. 
 As situações supra expostas serão subtraídas ao número total dos 
eleitores inscritos nos cadernos eleitorais para fins de apuramento do número 
mínimo de votos entrados na urna. 
 

5. Resultados eleitorais 
 

5.1. Para apuramento dos resultados eleitorais a conversão 
dos votos em mandatos far-se-á de acordo com o método 
de representação proporcional da média mais alta do 
método de Hondt, no caso de haver mais que uma lista; 

5.2. Caso haja apenas uma lista concorrente não há lugar a 
uma percentagem mínima de votos na lista em relação aos 
votos entrados nas urnas; 

5.3. Não são permitidos votos por correspondência. 
 
 

6. Disposições finais 
 

6.1. O Conselho Geral só cessa as suas funções com a 
tomada de posse dos membros do Novo Conselho geral;  

6.2. Os resultados do processo eleitoral para o Conselho Geral 
produzem efeitos após comunicação à Delegada Regional 
da DGESTE-CENTRO. 

 
Coimbra, 4 de maio de 2017 
 
 

                                                                      O Presidente do Conselho Geral 
 

                                                             _____________________________ 
                                                                       (Filipe Jorge do Couto Xavier) 


