CONSELHO GERAL
ABERTURA DO PROCESSO ELEITORAL
De acordo com o artigo 16º do Decreto-Lei nº 75/2008, de 22 de abril, com as
alterações introduzidas pelo Decreto-Lei nº 137/2012, de 2 de julho, a duração do
mandato do atual Conselho geral deveria ter cessado no final do mês de abril do
corrente ano. Contudo, perante a situação pandémica originada pela covid-19, que
levou em março ao encerramento das escolas, tornou impossível desencadear o
processo eleitoral para a constituição do novo Conselho Geral.
Estando, agora, reunidas as condições necessárias para que o processo de
escolha dos representantes dos diferentes corpos constituintes do Conselho Geral possa
ocorrer, respeitando os requisitos impostos pelos artigos 14º e 15º do decreto-lei acima
referido, bem como o estipulado no Regulamento Interno do AECS, venho informar a
Comunidade Educativa que se encontra aberto, a partir de 4 de novembro de 2020, o
processo eleitoral para representantes do pessoal docente e do pessoal não docente,
para o quadriénio 2020/2024, dos alunos e dos pais e encarregados de educação para o
biénio 2020/2022.
No sentido de dar cumprimento às disposições legais vigentes, é apresentada a
seguinte calendarização para o referido processo:
Atividades

Data

Reunião do Conselho Geral para aprovação do Regulamento Eleitoral

03 /11 / 2020

Abertura do Processo Eleitoral

04 / 11 / 2020

Divulgação do Regulamento Eleitoral

04 / 11 / 2020

Afixação dos Cadernos Eleitorais provisórios

04 / 11 / 2020

Prazo limite para a apresentação de reclamações sobre os Cadernos Eleitorais

11 / 11 / 2020

Prazo limite para a entrega das listas

12 / 11 / 2020

Afixação dos Cadernos Eleitorais definitivos

13 / 11 / 2020

Validação e publicitação das listas candidatas

13 / 11 / 2020

Assembleias Eleitorais de Docentes/Não Docentes e Alunos

19 / 11 / 2020

Assembleias Eleitorais de Pais e Encarregados de Educação
Divulgação dos resultados eleitorais

Carregal do Sal, 4 de novembro de 2020
O Presidente do Conselho Geral

(António Ricardo Fernandes Seabra)

19 / 11 / 2020
Até 24 horas após o
encerramento das urnas

