
 

     

 

 
 

 
                                REGULAMENTO ELEITORAL 

CONSELHO GERAL DO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS D.PEDRO I 

ELEIÇÃO DOS REPRESENTANTES DOS DOCENTES E NÃO DOCENTES 

O Conselho Geral é o órgão de direção estratégica responsável pela definição 
das linhas orientadoras da atividade da escola, com respeito pelos princípios 
consagrados na Lei de Bases do Sistema Educativo. É o órgão de participação 
e representação da comunidade educativa, devendo salvaguardar, na sua 
composição, a participação de representantes do pessoal docente e não 
docente, dos pais e encarregados de educação, do município e da comunidade 
local. 

Capítulo I 

Objeto e Composição 

Artigo 1.º 
Objeto 

O presente regulamento estabelece as condições de acesso e normas para a 
eleição dos representantes dos docentes e não docentes no Conselho Geral do 
Agrupamento nos termos dos artigos 14º e 15, Secção I, Capítulo III, do Decreto-
Lei nº75/2008 de 22 de abril, alterado pelo Decreto-Lei n.º 137/2012, de 2 de 
julho e artigos 5.º, 8.º, 9.º e 10.º, secção 1, Capítulo III, do Regulamento Interno. 

 

Artigo 2.º 
Composição 

O Conselho Geral será composto por 21 elementos, distribuídos da seguinte 
forma: 

a) Oito elementos em representação do Pessoal Docente; 
b) Dois elementos em representação do Pessoal Não Docente; 
c) Seis elementos em representação dos Pais e Encarregados de Educação; 
d) Três elementos em representação do Município; 
e) Dois representantes da Comunidade Local. 



 

     

 

Capítulo II 

Processo Eleitoral 

Artigo 3.º 

1 – O processo eleitoral para o Conselho Geral é regulado nos termos constantes 
no Regulamento Interno. 

2 – O Presidente do Conselho Geral desenvolverá formas de informar e 
esclarecer os intervenientes e de divulgar a Convocatória (Edital) do processo 
eleitoral que será afixado nos seguintes locais: 

a) Na escola sede; 
b) Na página eletrónica do Agrupamento (www.dpedro.net); 
c) Nas caixas do correio das Unidades Educativas do Agrupamento, 

existentes nos Serviços Administrativos da escola sede. 

3 – A Convocatória (Edital) deve mencionar as práticas do processo eleitoral, 
locais de afixação das listas de candidatos e hora e local ou locais de escrutínio, 
devendo ser afixadas com uma antecedência de dois dias úteis, nos locais 
habituais. 

Artigo 4.º 

1 - O Presidente do Conselho Geral convocará as Assembleias Eleitorais, ou 
quem legalmente o substitua, referentes ao Pessoal Docente e Não Docente 
para eleger as respetivas Mesas da Assembleia Eleitoral para presidir à 
Assembleia de Voto, bem como do apuramento final dos resultados da eleição. 

2 – O Pessoal Docente e Não Docente deve reunir em separado, e previamente, 
para decidir da composição das respetivas mesas de voto que presidirão às 
assembleias e aos escrutínios, as quais são constituídas por um presidente e 
dois secretários, eleitos individualmente. 

3 - Compete às Mesas Eleitorais: 
 
a) Superintender todo o processo eleitoral; 
b) Resolver quaisquer dúvidas ou questões que se coloquem na tramitação do 
processo eleitoral; 
c)  Proclamar os resultados e elaborar as atas de apuramento das votações. 



 

     

 

Artigo 5.º 

Cadernos Eleitorais 

 
1 - O Presidente do Conselho Geral promoverá a afixação dos cadernos 
eleitorais à Mesa das Assembleias Eleitorais, conforme calendarização 
divulgada na Convocatória (Edital). 

Capítulo III 

Artigo 6.º 

Eleições 

Designação de Representantes 

1 - Nos termos do artigo 14.º, do Decreto-Lei no 75/2008, de 22 de abril, com as 
alterações introduzidas pelo Decreto-Lei no 137/2012, de 2 de julho, de 22 de 
abril, os candidatos ao Conselho Geral como representantes do Pessoal 
Docente, Não Docente são eleitos por distintos corpos eleitorais. 

2 – As listas devem conter a indicação dos candidatos a membros efetivos, em 
número igual ao dos respetivos representantes no Conselho Geral, bem como 
dos candidatos a membros suplentes. 

3 – As listas do Pessoal Docente devem assegurar a representação dos 
Educadores de Infância e dos Professores de todos os ciclos do Ensino Básico. 

4- As listas devem ser rubricadas pelos candidatos que, assim, manifestam a 
sua concordância. 

5 – As listas referidas no ponto anterior são entregues ao Diretor, ou quem as 
suas vezes fizer, até cinco dias úteis após a eleição da mesa da assembleia 
eleitoral. 

6 – Cada lista pode indicar até dois representantes para procederem ao 
acompanhamento de todos os atos da eleição, os quais assinam a ata. 

 

 



 

     

 

Artigo 7.º 

Ato Eleitoral 

1 – As eleições são realizadas por escrutínio secreto e voto presencial. 

2 – O período de votação decorre, ininterruptamente, durante um espaço 
temporal nunca inferior a sete horas, a menos que antes tenham votado todos 
os eleitores. 

3 – A abertura das urnas é efetuada perante os elementos das listas candidatas 
e perante a respetiva mesa eleitoral, lavrando-se ata a ser assinada pelos 
elementos da mesa de voto. 

4 – A conversão dos votos em mandatos faz-se de acordo com o método de 
representação proporcional da média mais alta de Hondt: 

a) Na aplicação do método de Hondt, caso reste um mandato para distribuir e os 
termos seguintes da série forem iguais e de listas diferentes, o mandato cabe à 
lista que tiver obtido menor número de votos. 

5 – Sempre que, por aplicação do método referido no número anterior, não 
resultar apurado um docente da Educação Pré-escolar ou do 1.º ciclo do Ensino 
Básico, o último mandato é atribuído ao primeiro candidato da lista mais votada 
que preencha tal requisito. 

Capítulo IV 

Artigo 8.º 

Mandato 

1 – O mandato dos membros do Conselho Geral tem a duração de quatro anos, 
sem prejuízo do disposto nos números seguintes. 

2 – O final do mandato do Conselho Geral deve coincidir com a tomada de posse 
do novo Conselho Geral. 

3 – Os membros do Conselho Geral são substituídos no exercício do cargo se, 
entretanto, perderem a qualidade que determinou a respetiva eleição ou 
designação, bem como a pedido do interessado. 



 

     

 

 

 

4 – As vagas resultantes da cessação do mandato dos membros eleitos são 
preenchidas pelo primeiro candidato não eleito, segundo a respetiva ordem de 
precedência na lista a que pertencia o titular do mandato. 

 

Capítulo IV 

Disposições Finais 

Artigo 9.º 

Casos Omissos 

Aos casos omissos neste regulamento aplicam-se os diplomas legais em vigor. 

 


