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 Conselho Geral  

EDITAL 

 
Eleição do Conselho Geral 

Agrupamento de Escolas Dr. António Augusto Louro, Seixal 

2021/2025 
 

Ao abrigo dos artigo 14.º e artigo 15.º, do Decreto-Lei N.º 137/2012, de 2 de julho, e 

nos termos previstos no Artigo 14.º do Regulamento Interno do Agrupamento de 
Escolas Dr. António Augusto Louro, Seixal, declaro aberto, com efeitos a contar do dia 

imediato ao do presente Edital, o processo para a eleição e designação dos membros do 
Conselho Geral em representação do pessoal docente e do pessoal não docente.  

 
Para dar cumprimento ao referido no parágrafo anterior foi aprovado pelo Conselho 

Geral o calendário que a seguir se apresenta em cronograma: 
 

Nomeação da Comissão Eleitoral Reunião de CG de 15 de setembro de 2021 

Publicação do Edital 
Abertura do Processo Eleitoral 

16 de setembro de 2021 

Entrega das listas ao Presidente do 

Conselho Geral 
6 de outubro de 2021 

Validação das listas candidatas 7 de outubro de 2021 

Publicação das listas 11 de outubro de 2021 

Período de campanha eleitoral 12 a 18 outubro de 2021 

Nomeação da Mesa 

Eleitoral 

Pessoal 
Docente 12 de outubro de 

2021 
 

Os membros da mesa de 

voto e os delegados 

representantes estão 

dispensados do serviço no 

dia 20 outubro por 

integrarem a mesa de voto 

e acompanharem o ato 

eleitoral 

Pessoal 

Não 

Docente 

Dia das Eleições ao Conselho Geral 
do Pessoal Docente - Sala de Professores da Escola Sede do Agrupamento 

do Pessoal Não Docente - Sala dos funcionários da Escola Sede do Agrupamento 
20 de outubro de 2021, das 10h00 às 18h00 

Nomeação dos representantes do 
Município 

Em data a determinar  

Eleição dos representantes de pais e 

encarregados de educação 
Até 2 de novembro de 2021 

Cooptar representantes da 

Comunidade Local 

Início em novembro de 2021 

(a determinar pelo novo Conselho Geral) 

Tomada de posse do Conselho Geral 3 de novembro de 2021 

(eleição do presidente do Conselho Geral) 

Agrupamento de Escolas Dr. António Augusto Louro, Seixal 
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O processo eleitoral obedecerá às disposições constantes no Regulamento Interno do 

Agrupamento de Escolas Dr. António Augusto Louro1 e no Decreto-Lei n.º137/2012, de 2 

de julho, esclarecendo-se o seguinte:  

 

I 
Normas comuns para eleição dos representantes docentes e não docentes 

 

  

1. O ato eleitoral para a eleição dos representantes do pessoal docente e não docente 
realizar-se-á no dia 20 de outubro de 2021, das 10h00 às 18h00. 

 

2. O ato eleitoral, para a eleição dos representantes do pessoal docente e não docente, 

decorrerá no espaço da Escola Sede do Agrupamento (Escola Básica Dr. António 

Augusto Louro), a saber:  
  a) pessoal docente, sala de professores;  

  b) pessoal não docente, sala dos funcionários. 

 

 3. As listas de candidatura deverão ser entregues à Presidente do Conselho Geral, até às 
17h00 do dia 6 de outubro de 2021, que mandará afixar depois de validadas e 

ordenadas.  

 

4. Qualquer reclamação às mesmas deverá ser fundamentada e entregue ao Presidente do 

Conselho Geral até 48 horas antes do ato eleitoral. 
  

5. As listas deverão ser preenchidas em impresso próprio, a fornecer pela Secretaria do 

Agrupamento, delas devendo constar o nome, a categoria e grupo de recrutamento de 

cada candidato e a respetiva assinatura, identificando os candidatos a membros efetivos, 

em igual ao dos respetivos representantes no Conselho Geral, seguido dos candidatos a 
membros suplentes, em número igual aos dos efetivos.  

O primeiro nome da lista assume-se como o representante da mesma e deverá identificar 

o seu e-mail e contacto.  

 

 
1  
A Composição do Conselho Geral: 

Oito representantes do corpo docente; 

Dois representantes do pessoal não docente; 

Seis representantes dos pais e encarregados de educação; 

Três representantes do município, segundo critérios a definir pelo município; 

Dois representantes da comunidade local. 

 

Os representantes do pessoal docente e do pessoal não docente no Conselho Geral são 

eleitos separadamente pelos respetivos corpos:  

a) os representantes dos docentes candidatam‐se à eleição, apresentando-se em listas separadas; 

b) as listas devem ter a indicação dos candidatos a membros efetivos em igual número aos dos respetivos 

representantes do Conselho Geral, bem como dos candidatos a membros suplentes nesse mesmo 

número; 

c) as listas devem incluir, pelo menos, um professor em lugar de efetivo; 

d) as listas devem assegurar, sempre que possível, a representação dos diferentes níveis e ciclos de ensino 

(Pré, 1.º, 2.º e 3.º ciclos); 

e) A conversão dos votos em mandatos faz‐se pelo método de Hondt. 

h) Sempre que na aplicação do método referido no número anterior não resultar a eleição de um 

educador de infância ou de um professor do 1.º ciclo, o último mandato da lista mais votada é 

atribuído ao primeiro candidato que reúna tal requisito. 
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6. A Comissão Eleitoral, nomeada pelo Conselho Geral, dispõe de um dia ( 7 de outubro 

2021) para validar as candidaturas. 

  

7. Em caso de irregularidade das listas de candidatura será comunicado por e-mail aos 

representantes e estas serão devolvidas de forma a proceder-se à sua retificação.  
Os representantes devem voltar a entregá-las nas 24 horas seguintes, podendo haver 

publicação tardia da mesma.  

 

8. As listas definitivas:  
a) serão referenciadas por ordem alfabética, com letras maiúsculas, de acordo com 

a ordem de entrega;  

b) serão publicadas até às 17h00, do dia 11 de outubro, no local de informação do 

Conselho Geral.  

 
9. A mesa eleitoral é composta por um presidente, dois secretários e dois suplentes 

nomeados. 

 

10. As urnas manter-se-ão abertas 8 horas, decorrendo o ato eleitoral das 10h00 às 18h00.  

 
11. Antes do ato eleitoral será entregue ao presidente da mesa o caderno eleitoral, boletins 

de voto, urna para a votação e impressos para a elaboração da ata do processo eleitoral.  

 

12. O processo eleitoral realiza-se por sufrágio secreto e presencial.  
 

13. Cada lista concorrente deverá designar um delegado representante para acompanhar a 

normalidade do ato eleitoral.  

 

14. Após o ato eleitoral proceder-se-á à abertura pública da urna e contagem de votos, na 
presença dos membros da mesa e dos delegados representantes. São considerados votos 

nulos todos os boletins rasurados e votos brancos todos os boletins em branco.  

 

15. Será lavrada ata que deverá conter a transcrição dos resultados obtidos e ser assinada 
pelos elementos da mesa e delegados representantes das listas.  

 

16. Em caso de reclamações ou impugnações devem ser fundamentadas e entregues ao 

Presidente da Mesa de Voto e exaradas em ata.  

 
17. A conversão dos votos em mandatos faz-se de acordo com o método da representação 

proporcional da média mais alta de Hondt.  

 

18. O Conselho Geral resultante do processo eleitoral tomará posse no dia 3 de novembro 

de 2021. 
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II 
Normas para a constituição das listas dos representantes dos docentes 

 

 

1. As listas devem conter a indicação dos candidatos a membros efectivos, em número 

igual ao dos representantes no Conselho Geral, bem como igual número de 
candidatos a membros suplentes (8 efetivos /8 suplentes). 

 
2. Os representantes dos docentes são em número de 8 (oito).  

 

3. As listas devem incluir, pelo menos, um professor em lugar de efetivo; 
 

4. As listas devem assegurar, sempre que possível, a representação dos diferentes níveis 
e ciclos de ensino (Pré, 1.º, 2.º e 3.º ciclos); 

 
5. São eleitores todos os docentes em exercício efetivo de funções nas Escolas do 

Agrupamento.  
 

6. São elegíveis os docentes que à data da eleição se encontrem em exercício efetivo de 

funções na Escola.  
 

 
 

 

III 
Normas para a constituição das listas dos representantes do pessoal não 
docente 

 

 

1. As listas devem conter a indicação dos candidatos a membros efetivos em número 
igual ao dos representantes no Conselho Geral, bem como igual número de 

candidatos a membros suplentes (2 efetivos / 2 suplentes).  
 

2. Os representantes do pessoal não docente são em número de 2 (dois).  
 

3. É eleitor todo o pessoal não docente em exercício efetivo de funções nas Escolas do 
Agrupamento.  

 

4. É elegível o pessoal não docente que à data da eleição se encontre em exercício 
efetivo de funções na Escola. 

 

Arrentela, 16 de setembro de 2021 

 

 

A Presidente do Conselho Geral 

Adélia Maria Nabais Prata 

 


