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Regulamento do Processo Eleitoral  

 Conselho Geral (2019/2023) 

O Conselho Geral é o órgão de direção estratégica responsável pela definição das linhas orientadoras da atividade da escola, 

assegurando a participação e representação da comunidade educativa, nos termos e para os efeitos do n.º4 do artigo 48.º da Lei 

de Bases do Sistema Educativo, devendo salvaguardar, na sua composição, a participação de representantes do pessoal docente 

e não docente, dos alunos, dos pais e encarregados de educação, do município e da comunidade local. 

 

Artigo 1.º Objeto 

O presente regulamento define o processo para designação e eleição dos membros do Conselho Geral nos termos do artigo 

15.º, do Decreto-Lei n.º 75/2008, de 22 de abril, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 137/2012, de 02 de julho. 

 

Artigo 2.º Composição 

1. O Conselho Geral será composto por representantes do pessoal docente e não docente, dos alunos, dos pais e 

encarregados de educação, do município e da comunidade local, nos termos do número 2, artigo 12.º, do Decreto-Lei 

n.º 75/2008, de 22 de abril, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 137/2012, de 02 de julho e do 

Regulamento Interno do Agrupamento de Escolas de Condeixa-a-Nova. 

2. O Conselho Geral será composto por 19 elementos, distribuídos da seguinte forma: 

a) 7 docentes em exercício de funções nas escolas do Agrupamento 

b) 2 representantes do pessoal não docente 

c) 3 representantes dos pais e encarregados de educação, de ciclos diferentes 

d) 2 representantes dos alunos, maiores de 16 anos de idade   

e) 2 representantes do município 

f) 3 representantes da comunidade local de instituições e/ou organizações relacionadas com a concretização do 

Projeto Educativo. 

 

Artigo 3.º Abertura e publicitação do Processo Eleitoral 

1. O processo eleitoral para o Conselho Geral é regulado nos termos constantes deste documento e terá início em data 

a afixar, após a aprovação do presente regulamento pelo Conselho Geral do Agrupamento.  

2. Após a aprovação referida no número 1, a Presidente do Conselho Geral dará conhecimento do presente 

regulamento, através de divulgação:  

a) Na página eletrónica do Agrupamento.  

b) Nas instalações da sede do Agrupamento.  

3. Após o referido nos números 1 e 2 do presente artigo, a Presidente do Conselho Geral convocará as Assembleias 

Eleitorais, referentes ao Pessoal Docente, Não Docente, Alunos e Pais e Encarregados de Educação. 

 

Artigo 4.º Comissão Eleitoral 

1. O processo eleitoral será acompanhado pela Comissão Eleitoral do Conselho Geral, composta pela Presidente do 

Conselho Geral, por dois representantes do corpo docente, um representante do corpo não docente, um representante 

dos alunos, um representante dos pais e encarregados de educação e um representante da comunidade local.  

2. Compete à Comissão Eleitoral:  

a) Acompanhar todo o processo eleitoral.  

b) Publicar a abertura do processo eleitoral. 

c) Publicar os cadernos eleitorais. 

d) Convocar as Assembleias Gerais de delegados de turma e de pais e encarregados de educação. 

e) Validar e publicar as listas de candidatos ao Conselho Geral. 

f) Convocar as Assembleias Eleitorais. 

g) Resolver quaisquer dúvidas ou questões que se coloquem na tramitação do processo eleitoral.  
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h) Decidir no prazo de dois dias úteis subsequentes à afixação as reclamações relativas aos cadernos eleitorais, 

apresentação de listas, ou outras. 

i) Decidir, de imediato, as reclamações que tenham lugar durante o ato eleitoral.  

j) Divulgar os resultados, depois de lhes serem presentes pelas respetivas mesas de voto, as atas de apuramento das 

votações.  

3. A Comissão Eleitoral pode convocar os membros das mesas de voto para reunir e transmitir as orientações tidas por 

adequadas, com vista a assegurar o bom funcionamento do ato eleitoral.  

 

Artigo 5.º Designação de Representantes 

1. Os representantes do pessoal docente são eleitos por todos os docentes e formadores em exercício de funções no 

Agrupamento.  

2. Os representantes dos alunos são eleitos pelo conjunto dos alunos matriculados no Agrupamento, do ensino 

secundário ou outro grau de ensino se maiores de 16 anos de idade, feitos até 15 de setembro.  

3. Os representantes do pessoal não docente são eleitos pelo respetivo corpo.  

4. Os representantes dos pais e encarregados de educação, efetivos e suplentes, são eleitos em Assembleia Geral de 

pais e encarregados de educação expressamente convocada para o efeito, sob proposta das respetivas organizações 

representativas. 

5. Os representantes do município são designados pela Câmara Municipal, podendo esta delegar nas Juntas de 

Freguesia. 

6. As personalidades ou Instituições representantes da comunidade local, são cooptados pelos demais membros do 

Conselho Geral em reunião especialmente convocada para o efeito, de entre as instituições e/ou organizações 

relacionadas com a concretização do Projeto Educativo. 

7. As instituições e/ou organizações cooptadas devem ser convidadas a indicar os seus representantes no prazo de dez 

dias sob pena de substituição. 

 

            Artº 6.º - Eleição dos Docentes e Não Docentes 

1. Os representantes do pessoal docente e não docente, em exercício efetivo de funções, candidatam-se à eleição para 

o Conselho Geral apresentando-se em listas separadas, com a indicação dos candidatos a membros efetivos e a 

membros suplentes.  

2. As listas do pessoal docente devem ser constituídas por sete professores, devendo integrar representantes dos 

educadores de infância, dos professores do 1º ciclo e de cada um dos restantes níveis e ciclos de ensino. 

3. As listas do pessoal não docente devem assegurar a representatividade das diversas categorias e integrar dois 

membros efetivos e dois membros suplentes. 

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

alta de Hondt. 

5. Apresentando-se à eleição uma única lista serão eleitos todos os efetivos dessa lista, qualquer que seja o número de 

votos obtidos. 

 

Artº 7.º - Eleição dos Alunos 

1. Os representantes dos alunos candidatam-se à eleição para o Conselho Geral apresentando-se em listas separadas, 

com a indicação dos candidatos a membros efetivos e a membros suplentes.  

2. As listas dos alunos devem ser constituídas por dois elementos efetivos e dois elementos suplentes. 

3. A conversão de mandatos, a distribuir pelas listas dos representantes, far-se-á de acordo com o método de 

representação de Hondt. 

 

Artº 8.º - Eleição dos Pais e Encarregados de Educação 

1. Os representantes dos pais e encarregados de educação são eleitos em Assembleia Geral de pais e encarregados de 

educação expressamente convocada para o efeito, sob proposta das respetivas organizações representativas.  
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2. Na falta de propostas das organizações representativas dos pais e encarregados de educação, proceder-se-á à eleição 

direta entre os presentes na Assembleia Geral. 

3. As Associações de Pais e Encarregados de Educação do Agrupamento deverão apresentar, cada uma, dois candidatos, 

sendo o método de recolha e de escolha da responsabilidade de cada Associação. 

4. O princípio da representatividade de todos os níveis de ensino será, dentro do possível, tido em linha de conta. 

 

Artigo 9.º Inelegibilidade 

1. O pessoal docente e não docente a quem tenha sido aplicada pena disciplinar superior a multa, não pode ser eleito 

ou designado para os órgãos e estruturas previstos nos termos da lei. 

2. O disposto no número anterior não é aplicável ao pessoal docente e não docente e aos profissionais de educação 

reabilitados nos termos do estatuto disciplinar dos funcionários e agentes da administração central, regional e local. 

3. Os alunos a quem tenha sido aplicada sanção disciplinar igual ou superior à da exclusiva competência do Diretor não 

podem ser eleitos ou designados para os órgãos e estruturas previstos no já referido decreto-lei, nos dois anos 

seguintes ao termo do cumprimento da sanção. 

 

              Artº 10.º - Processo eleitoral 

1. A Presidente do Conselho Geral do Agrupamento dá início ao processo eleitoral, convocando as Assembleias 

Eleitorais. 

2. As convocatórias devem mencionar as normas práticas do processo, os locais de afixação das listas de candidatos e 

dos cadernos eleitorais, hora e local dos escrutínios. 

3. Os cadernos eleitorais deverão ser elaborados e publicados, devidamente atualizados relativamente ao corpo 

docente, não docente e alunos. 

4. Dos cadernos eleitorais serão extraídas as cópias necessárias ao escrutínio e aos representantes das listas 

concorrentes.  

5. Os cadernos eleitorais serão afixados na sede do Agrupamento com a antecedência de oito dias em relação à data da 

Assembleia Eleitoral. Deles poderá haver reclamação nos dois dias úteis subsequentes à sua afixação. 

6. As diferentes listas a submeter a sufrágio devem conter, em igual número, a indicação dos candidatos a membros 

efetivos e suplentes relativamente aos representantes no Conselho Geral. 

7. As listas concorrentes devem dar entrada nos Serviços Administrativos, até à hora de encerramento dos mesmos, 

seis dias antes da realização do processo eleitoral.  

8. As listas dos candidatos serão entregues até quatro dias antes da data do escrutínio à Presidente do Conselho Geral 

em exercício, que verificará da sua conformidade, as rubricará e mandará afixar em espaço reservado para o efeito, na 

sede do Agrupamento. 

9. Cada lista de candidatos poderá indicar um delegado / representante para acompanhar o processo eleitoral. 

 

Artigo 11.º Assembleias Eleitorais 

1. As Assembleias Eleitorais são convocadas pela Presidente do Conselho Geral.  

2. Compõem cada uma das Assembleias Eleitorais, os elementos da comunidade educativa que constam dos cadernos 

eleitorais.  

3. Têm direito a voto para eleger os seus representantes ao Conselho Geral:  

a) A totalidade do Pessoal Docente em exercício de funções no Agrupamento, com vínculo contratual ao Ministério da 

Educação qualquer que seja a sua natureza.  

b) A totalidade do Pessoal Não Docente em exercício efetivo de funções no Agrupamento. 

c) A totalidade dos alunos que à data da eleição se encontrem com matrícula válida no ensino secundário ou noutro 

grau de ensino, se maiores de 16 anos de idade feitos até 15 de setembro. 

d) A totalidade dos pais e encarregados de educação do Agrupamento. 

4. A votação será feita por escrutínio secreto e presencial. 

5. Não é permitido o voto por correspondência ou delegação.  
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Artigo 12.º Mesas das Assembleias Eleitorais 

1. As Mesas das Assembleias Eleitorais serão constituídas por cinco elementos: um presidente, dois secretários e dois 

suplentes, não podendo ser nomeados membros das listas concorrentes, ou os seus delegados. 

2. Os elementos que compõem a mesa da Assembleia Eleitoral dos alunos são nomeados pela Diretora, na Assembleia 

Geral de Delegados de Turma, convocada para o efeito pela Presidente do Conselho Geral.  

3. Os elementos que compõem a Mesa da Assembleia Eleitoral de docentes são nomeados pela Diretora. 

4. Os elementos que compõem a Mesa da Assembleia Eleitoral de não docentes são nomeados pela Diretora. 

5. A Mesa da Assembleia Eleitoral de Pais e Encarregados de Educação é composta pela Presidente do Conselho Geral e 

pela Diretora. 

6. No decurso do ato eleitoral nunca poderão estar presentes menos que três elementos, dos cinco que constituem as 

Mesas das Assembleias Eleitorais.  

7. Sempre que subsistam dúvidas dos membros da mesa sobre a identificação de qualquer votante poderá ser exigida a 

sua identificação através de documento atualizado com fotografia. 

 8. As urnas manter-se-ão abertas durante oito horas, entre as 9h e as 17h, a menos que tenham votado todos os 

eleitores inscritos nos cadernos eleitorais. Para a eleição dos pais e encarregados de educação, a urna estará aberta 

entre as 18h e as 19h. 

9. A abertura das urnas será feita perante os eleitores interessados. Escrutinados os votos, será lavrada uma ata, que 

conterá a transcrição dos resultados eleitorais e os nomes dos elementos eleitos, que anexará todas as declarações de 

voto e será assinada pelos membros da mesa e pelos delegados das listas concorrentes. 

 

                        Artigo 13.º Competências da Mesa das Assembleias Eleitorais 

1. Compete à Mesa das Assembleias Eleitorais:  

a) Receber da Presidente do Conselho Geral os cadernos eleitorais. 

b) Proceder à abertura e encerramento das urnas.  

c) Efetuar os escrutínios e apurar os resultados.  

d) Lavrar as atas de apuramento dos resultados das Assembleias Eleitorais e entregá-las à Comissão Eleitoral. 

 

Artigo 14.º Homologação de Resultados 

1. Findo o ato eleitoral, no prazo de 24 horas, as mesas das Assembleias Eleitorais entregam as atas à Presidente do 

Conselho Geral, que as afixará de imediato e as remeterá à Direção Regional dos Estabelecimentos Escolares, 

juntamente com todo o processo eleitoral e com todas as reclamações referentes ao ato eleitoral, no prazo de cinco 

dias. 

2. Nos dez dias subsequentes à comunicação dos resultados à Direção Regional dos Estabelecimentos Escolares, a 

Presidente do Conselho Geral dará posse aos elementos eleitos e designados e convocará a primeira reunião do novo 

Conselho Geral do Agrupamento. 

 

Artigo 15.º Mandatos e Cessação de funções 

1. O mandato do Conselho Geral tem a duração de 4 anos, em conformidade com o número 1, do artigo 16.º, do 

Decreto-Lei n.º 75/2008, de 22 de abril, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 137/2012, de 02 de julho.  

2. O mandato dos representantes dos pais e encarregados de educação tem a duração de dois anos escolares. 

3. O mandato dos alunos tem a duração de dois anos escolares, cessando antes se os mesmos deixarem de frequentar 

o Agrupamento. 

4. Os membros do Conselho Geral são substituídos no exercício do cargo se entretanto perderem a qualidade que 

determinou a respetiva eleição ou designação. 

5. 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. 
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6. No caso dos representantes do município e da comunidade local a sua substituição é da responsabilidade das 

respetivas entidades.    

 

Artigo 16.º Reclamações 

1. As reclamações ou impugnações ao ato eleitoral devem ser formalizadas, por escrito, junto da Comissão Eleitoral, no 

prazo de vinte e quatro horas, após o seu termo.  

2. A Comissão Eleitoral decide, em reunião para o efeito, no prazo de vinte e quatro horas e procede à afixação dos 

resultados definitivos.  

 

Artigo 17.º Casos Omissos 

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

 

Artigo 18.º Entrada em vigor 

O presente regulamento entra em vigor no dia seguinte à sua aprovação pelo Conselho Geral, revogando o anterior.  

 

 

Aprovado em reunião plenária do Conselho Geral  

 

Condeixa-a-Nova, 17 de setembro de 2019  

 

A Presidente do Conselho Geral _______________________________ (Anabela Rosa Louro Gomes Estêvão) 


