
 
 
 

 

1 Regulamento Eleitoral  

 

REGULAMENTO ELEITORAL PARA A ELEIÇÃO DO CONSELHO GERAL  

DO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS AMADORA OESTE 

2021 

 

INTRODUÇÃO 

Nos termos do artigo 15.º do Decreto-Lei nº 75/2008 de 22 de abril, na redação dada 
pelo Decreto-Lei nº 137/2012 de 2 de julho, o presidente do conselho geral declara 
aberto o processo para a eleição e designação dos membros do conselho geral para o 
quadriénio 2021/2025 com o seguinte Regulamento. 

 

CAPÍTULO I 

OBJETO E COMPOSIÇÃO 

 

Artigo 1.º  
Objeto 

 

1. O presente regulamento estabelece os procedimentos necessários à eleição e desig-
nação dos membros do Conselho Geral do Agrupamento de Escolas Amadora Oeste, 
nos termos no disposto nos artigos números 14.º, 15.º e 49.º do D.L. 75/2008 de 22 
de abril, alterado pelo D.L. 137/2012 de 2 de julho. 

2. As disposições referentes aos processos eleitorais, sem prejuízo no disposto no nú-
mero anterior, constam do último Regulamento Interno disponível no Agrupamento 
de Escolas Amadora Oeste. 

 

Artigo 2.º  
Composição 

 

1. O conselho geral será composto por vinte e um membros, distribuídos da seguinte 
forma:  

a) sete representantes do pessoal docente; 

b) dois representantes do pessoal não docente; 

c) quatro representantes dos pais/encarregados de educação;  
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d) dois representantes dos alunos, um do ensino diurno e outro da educação de adul-
tos;  

e) três representantes do município;  

f) três representantes da comunidade local.  

 

CAPÍTULO II 

ABERTURA DO PROCESSO ELEITORAL 

 

Artigo 3.º 
Abertura e publicitação 

 

1. O processo eleitoral para o conselho geral do Agrupamento de Escolas Amadora 
Oeste será aberto com a divulgação do presente regulamento eleitoral pelo presi-
dente do conselho geral. 

2. Após a divulgação referida nos números anteriores, o presidente do conselho geral 
diligencia junto das associações de pais ou representantes dos pais/encarregados de 
educação das escolas do agrupamento para que as mesmas proponham os seus re-
presentantes a eleger em assembleia eleitoral de pais e encarregados de educação.  

3. O presidente do conselho geral diligencia junto do município que este designe os 
seus representantes, nos termos da lei.  

4. O presidente do conselho geral desencadeia os restantes procedimentos para a di-
vulgação do presente regulamento e publicitação do cronograma eleitoral, bem 
como para a designação dos elementos efetivos e suplentes das mesas que presidem 
às eleições para o conselho geral e ao respetivo escrutínio.  

5. Todos os documentos relacionados com o processo eleitoral para o conselho geral 
serão publicitados no átrio do pavilhão E da escola sede do agrupamento e na se-
guinte página web: http://aeamadoraoeste.edu.pt/index.php/conselho-geral/pro-
cesso-eleitoral/conselho-geral-2021 

 

Artigo 4.º 
Cadernos Eleitorais  

 

1. Os cadernos eleitorais provisórios serão afixados na escola sede do agrupamento. 

2. Até ao terceiro dia útil seguinte à sua afixação, os eleitores poderão reclamar junto 
do diretor, por escrito, de qualquer irregularidade.  

http://aeamadoraoeste.edu.pt/index.php/conselho-geral/processo-eleitoral/conselho-geral-2021
http://aeamadoraoeste.edu.pt/index.php/conselho-geral/processo-eleitoral/conselho-geral-2021


 
 
 

 

3 Regulamento Eleitoral  

3. Depois de analisadas as eventuais reclamações e efetuadas as correções necessárias, 
os cadernos eleitorais serão considerados definitivos. 

 

CAPÍTULO III 

APRESENTAÇÃO DE CANDIDATURAS 

 

Artigo 5.º 
Condições de Candidaturas 

 

1. Os candidatos ao conselho geral, representantes do pessoal docente, do pessoal 
não docente, dos alunos do ensino diurno e da educação de adultos constituem-se 
em listas separadas, a submeter às respetivas assembleias eleitorais.  

2. Os candidatos à representação dos pais e encarregados de educação são propostos 
pelas respetivas organizações representativas e eleitos em assembleia geral de pais 
e encarregados de educação, nos termos do número 3 do artigo 14.ºdo Decreto-Lei 
nº 75/2008, de 22 de abril, republicado pelo Decreto-Lei nº 137/2012 de 2 de julho. 

3. Nos termos do artigo 50. ° do Decreto-Lei n.º 75/2008, de 22 de abril, alterado pelo 
Decreto-Lei nº 137 de 2 de julho de 2012, não poderão ser candidatos:  

a) Os docentes e não docentes a quem tenha sido aplicada pena disciplinar su-
perior a multa, durante o cumprimento da pena e nos quatro anos posterio-
res ao seu cumprimento; 

b) O disposto na alínea anterior não é aplicável ao pessoal docente e não do-
cente reabilitado nos termos do Estatuto Disciplinar dos Funcionários e Agen-
tes da Administração Central, Regional e Local; 

c) Não podem ser eleitos os alunos a quem seja ou tenha sido aplicada nos úl-
timos dois anos escolares medida disciplinar sancionatória superior à de re-
preensão registada ou sejam ou tenham sido no mesmo período excluídos 
da frequência de qualquer disciplina ou retidos por excesso de faltas. 

 

Artigo 6.º  
Listas 

 

1. As listas do pessoal docente são constituídas por sete elementos efetivos e igual 
número de suplentes e devem assegurar a representação dos diferentes níveis e 
ciclos de ensino (educadores de infância, professores dos 1.º, 2.º e 3.º ciclos do en-
sino básico e do ensino secundário). 
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2. As listas do pessoal não docente são constituídas por dois membros efetivos e igual 
número de suplentes.  

3. As listas dos alunos, quer à eleição do representante do ensino diurno, quer à elei-
ção do representante da educação de adultos, são constituídas por dois elementos, 
um efetivo e outro suplente, maiores de 16 anos de idade. 

4. As listas de candidatos a representantes dos pais e encarregados de educação são 
propostas pelas respetivas organizações representativas. As propostas devem indi-
car os nomes correspondentes a quatro membros efetivos e três suplentes. 

5. Na ausência de listas propostas pelas organizações representativas, os representan-
tes dos pais e encarregados de educação no conselho geral são eleitos na sequência 
de uma assembleia de pais e encarregados de educação realizada por videoconfe-
rência, cabendo ao presidente da comissão eleitoral, em conjunto com o diretor do 
agrupamento, desencadear, com a maior brevidade possível, os procedimentos ne-
cessários.  

6. As listas podem indicar delegados à mesa, num máximo de dois por lista, sendo um 
efetivo e um suplente.  

7. Os candidatos a membros efetivos e a membros suplentes devem integrar, apenas, 
uma das listas apresentadas. 

8. As listas de candidatos devem estar rubricadas por todos os candidatos (efetivos e 
suplentes). A rubrica determina a aceitação da candidatura. 

9. As listas admitidas, para cada corpo eleitoral, serão identificadas de A a Z, de acordo 
com a hora e a data de entrega nos serviços administrativos. 

 

Artigo 7.º 

Receção e Divulgação das Listas 

 

1. As listas de candidatos devem ser apresentadas em impresso próprio disponibili-
zado pela comissão eleitoral. 

2. As listas são entregues até ao dia sete de maio de 2021 nos serviços administrativos 
da escola sede do agrupamento, em envelope fechado, sendo rejeitadas as que fo-
rem entregues após aquela data. 

3. Após a verificação dos requisitos legais relativos à constituição das listas pela comis-
são eleitoral, e informados os representantes das mesmas, decorrerá o prazo de 
dois dias úteis para reclamações. 

4. A comissão eleitoral deliberará sobre as reclamações apresentadas nas vinte e qua-
tro horas subsequentes ao final do prazo estabelecido no ponto anterior e, no caso 
de não haver lugar a reclamações, procederá de imediato à sua afixação nos locais 
definidos no presente regulamento, depois de rubricadas pelo respetivo presidente. 
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CAPÍTULO IV 

ATO ELEITORAL 

 

Artigo 8.º  
Comissão eleitoral 

 

1. A comissão eleitoral é constituída por oito elementos do conselho geral, desempe-
nhando um deles o cargo de presidente. Quatro dos elementos são membros efetivos 
e os restantes quatro, membros suplentes. 

 

Artigo 9.º 
Competências da Comissão Eleitoral 

 

1. À comissão eleitoral compete: 

a) Acompanhar todo o processo para a eleição do conselho geral; 

b) Organizar os cadernos eleitorais; 

c) Deliberar sobre as reclamações apresentadas relativamente às listas de can-
didatos; 

d) Publicitar os resultados eleitorais. 

 

Artigo 10.º 
Assembleias Eleitorais 

 

1. As assembleias eleitorais são convocadas pelo presidente do conselho geral, nos 
termos legais.  

2. Compõem cada uma das assembleias eleitorais os elementos que constam nos ca-
dernos eleitorais.  

3. Tem direito de voto para eleger os respetivos representantes no conselho geral: 

a) A totalidade do pessoal docente em exercício efetivo de funções no Agrupa-
mento de Escolas Amadora Oeste, qualquer que seja o seu vínculo contra-
tual; 

b) Todo o pessoal não docente em exercício efetivo de funções no Agrupa-
mento de Escolas Amadora Oeste, provido em lugares do quadro ou medi-
ante contrato; 

c) A totalidade dos alunos do ensino diurno maiores de 16 anos e da educação 
de adultos matriculada neste agrupamento, em dois atos eleitorais distintos. 
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d) A totalidade dos pais e encarregados de educação dos alunos matriculados 
no agrupamento. Os pais e encarregados de educação têm direito a um voto 
por cada educando matriculado.  

 

Artigo 11.º 
Mesas das Assembleias Eleitorais  

 

1. As mesas das assembleias eleitorais são constituídas da seguinte forma:  

a. Mesa da assembleia eleitoral dos docentes, não docentes, alunos do ensino se-
cundário e alunos da educação de adultos: 1 docente, 1 não docente, 1 aluno do 
ensino diurno (maior de 16 anos) e 1 aluno da educação de adultos designados 
pelo diretor e aprovados pelo presidente do conselho geral;  

b. Mesa da assembleia eleitoral dos pais e encarregados de educação: 3 elementos 
designados pelas respetivas organizações.  

2. Devem ser também designados os membros suplentes em igual número aos efeti-
vos, segundo a composição descrita no ponto anterior.  

3. Com base no referido no ponto 1, a mesa tem um presidente, eleito em reunião 
com a comissão eleitoral, e dois secretários que asseguram, obrigatoriamente, o 
seu funcionamento.  

4. Devem estar sempre presentes na mesa eleitoral dois dos seus elementos. 

5. Cada lista pode designar 1 representante para acompanhar o ato eleitoral, na qua-
lidade de observador. 

 

Artigo 12.º 
Competências da Mesa da Assembleia Eleitoral  

 

1. Compete à mesa da assembleia eleitoral:  

a) receber do presidente da comissão eleitoral os cadernos eleitorais provisórios e 
definitivos e proceder à respetiva afixação;  

b) proceder à abertura e encerramento das urnas;  

c) efetuar os escrutínios e apurar os resultados;  

d) lavrar as atas das suas reuniões e da assembleia eleitoral;  

e) redigir e entregar a ata final de apuramento de resultados ao presidente da co-
missão eleitoral, que procede à respetiva afixação. 
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Artigo 13.º 
Votação 

 

1. A votação decorre entre as 9:00 e as 22:30 horas do dia fixado no calendário para 
as assembleias de docentes, não docentes, alunos do ensino diurno e alunos da 
educação de adultos.  

2. A votação decorre entre as 17:00 e as 21:00 horas do dia fixado no calendário para 
a assembleia de pais e encarregados de educação.  

3. A votação terá lugar na escola sede do agrupamento, no átrio do pavilhão E.  

4. As urnas podem encerrar antecipadamente, desde que tenham votado todos os 
elementos que constam dos cadernos eleitorais.  

5. Nos termos do Decreto-Lei n.º 75/2008, de 22 de abril, a votação realiza-se por su-
frágio secreto e presencial.  

6. Em nenhuma circunstância é permitido o voto por delegação ou por correspondên-
cia.  

7. A identificação dos votantes é feita através de documento próprio contendo foto-
grafia. 

 

Artigo 14.º 
Apuramento dos resultados 

 

1. A mesa eleitoral realiza o apuramento dos resultados imediatamente após o encer-
ramento das urnas e na presença da comissão eleitoral. 

2. A coordenação dos trabalhos é da competência do presidente da mesa eleitoral. 

3. Os votos serão guardados em envelope fechado que, externamente, deverá identi-
ficar o ato eleitoral a que se referem. 

4. A conversão dos votos em mandatos faz-se de acordo com o método de represen-
tação proporcional na média mais alta de Hondt. 

5. No caso de lista única, considera-se eleita se obtiver 50% + 1 dos votos entrados na 
urna. 

 

Artigo 15.º 
Ata 
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1. A ata de apuramento de resultados é elaborada pelo vogal secretário da mesa elei-
toral e assinada pelos elementos que a constituem, bem como pelos representantes 
das listas concorrentes, quando nomeados. 

2. Da ata deverá constar obrigatoriamente: 

a) O nome dos membros que constituem a mesa eleitoral; 

b) A hora de abertura e encerramento das urnas; 

c) Todas as deliberações tomadas pela mesa durante o ato eleitoral; 

d) O número de votantes; 

e) O número de votos obtidos por cada candidatura, o número de votos bran-
cos e de votos nulos; 

f) Quaisquer ocorrências que o presidente da mesa tenha julgado convenien-
tes para assegurar a transparência do ato eleitoral. 

 

Artigo 16. ° 
Anúncio dos Resultados 

 

1. Após verificação do cumprimento dos requisitos legais relativos ao apuramento dos 
resultados pela comissão eleitoral, serão os mesmos anunciados pelo presidente da 
comissão eleitoral em impresso próprio (a produzir pela comissão eleitoral), imedi-
atamente a seguir ao apuramento eleitoral. 

2. O prazo destinado a reclamações sobre o processo eleitoral é de dois dias úteis após 
a afixação/publicitação dos resultados. 

3. Qualquer elemento da comunidade educativa poderá solicitar a impugnação do ato 
eleitoral com fundamento em ilegalidade ou vício do processo eleitoral. 

4. O presidente da comissão eleitoral envia ao senhor diretor-geral da Administração 
Escolar o processo de impugnação/ reclamação apresentado, esperando pelo res-
petivo despacho. 

 

 

Artigo 17.º 
Repetição do ato eleitoral 

 

1. Numa situação de não existência de listas de candidatura, repete-se o ato eleitoral 
no mais curto espaço de tempo. 

2. No caso de lista única, se tiver menos de 50%+1 dos votos entrados nas urnas. 
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CAPÍTULO V 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Artigo 18.º 
Mandato 

 

1. O presidente do conselho geral cessante dará posse ao novo órgão de gestão, em 
reunião convocada para o efeito. 

2. Para efeitos da designação dos representantes da comunidade local, os demais 
membros do conselho geral, em reunião convocada pelo presidente do conselho 
geral cessante, cooptam as individualidades ou escolhem as instituições e organiza-
ções, as quais devem indicar os seus representantes no prazo de 10 dias.  

3. O conselho geral só pode proceder à eleição do seu presidente e deliberar estando 
constituído na sua totalidade.  

4. Até à eleição do presidente, as reuniões do conselho geral recém-eleito são presi-
didas pelo presidente do conselho geral cessante, sem direito a voto.  

5. O mandato dos membros do conselho geral cessa com a tomada de posse dos novos 
membros do conselho geral. 

 

Artigo 19.º 
Omissões 

 

1. Para a resolução de eventuais casos omissos do presente regulamento eleitoral para 
o conselho geral do Agrupamento de Escolas Amadora Oeste, aplicar-se-á o dis-
posto na lei, designadamente no Decreto-Lei nº75/2008 de 22 de abril, alterado 
pelo Decreto-Lei nº137/2012, de 2 de julho e, subsidiariamente, o disposto no Có-
digo do Procedimento Administrativo, naquilo que não se encontre especialmente 
referido no presente regulamento. 

 

Artigo 20.º 
Entrada em vigor 

 

1. O presente regulamento entra em vigor imediatamente após publicitação pelo pre-
sidente do conselho geral da escola sede deste Agrupamento. 
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Amadora, 22 de abril de 2021 

O presidente do conselho geral 

 

______________________________________ 

(Carlos Gomes) 


