
   
 

 

 

AVISO 

Eleição para o Conselho Geral – Representantes dos alunos 

 

De acordo com os artigos 14º e 15º do Decreto-Lei n.º 75/2008, de 22 de abril, com a redação dada pelo Decreto–

Lei n.º 137/2012, de 02 de julho, bem como dos artigos 17º e 18º do Regulamento Interno, declaro aberto o 

processo eleitoral para a eleição dos representantes dos alunos para o Conselho Geral da Escola Secundária 

de S. Lourenço.  

Assim, e de acordo com os artigos atrás mencionados, definem-se os seguintes procedimentos e prazos: 

1 - Os alunos candidatam-se através de listas, a formalizar em impresso próprio à disposição dos interessados 

nos Serviços Administrativos e na página eletrónica da Escola; 

2 - Cada lista deve conter a indicação de dois candidatos a membros efetivos bem como dois candidatos a 

membros suplentes, devendo cada candidato manifestar a sua concordância, em integrar a referida lista, 

através de assinatura no espaço destinado para esse efeito.Os alunos terão que ter a idade mínima de 16 anos 

e para assegurar o cumprimento do mandato (dois anos), dois dos elementos (efetivos ou suplentes) não 

poderão ser alunos do 12º ano; 

3 - As listas, assim organizadas, serão entregues nos Serviços Administrativos, dirigidas ao Presidente do 

Conselho Geral até às 16 horas do próximo dia 24 de setembro de 2021, mediante a entrega de recibo ao 

primeiro dos candidatos a membro efetivo, não podendo ser aceites quaisquer listas para além daquele prazo; 

4 – O Presidente do Conselho Geral identificará as listas por ordem de entrada e por ordem alfabética a começar 

na letra – A; 

5 - Após o termo do prazo indicado no ponto 3 o Presidente do Conselho Geral mandará, de imediato, afixar 

cópias de todas as listas entregues e que respeitem as regras antes enunciadas, no Átrio de entrada e nos 

placards da Escola para conhecimento de todos os interessados. 

6 - O acto eleitoral ocorrerá no próximo dia 28 de setembro, no átrio de entrada da escola, mantendo-se as 

urnas abertas das 10h00 às 16h00; 

7 - Para presidir ao acto eleitoral será constituída uma mesa de Assembleia de Voto que deve ter a seguinte 

constituição: 

a) Um Presidente, a designar pela Direção da Escola; 

b) Dois vogais, a designar pela Direção da Escola; 

c) Um representante de cada lista candidata, a nomear pelas respectivas listas; 



   
 

8 -. A Direção da Escola criará as condições e disponibilizará os meios indispensáveis ao desenvolvimento do 

processo eleitoral; 

9 - O Ato Eleitoral realiza-se por sufrágio direto, secreto e presencial; 

10 - Cada eleitor exercerá o seu direito de voto mediante a apresentação de um documento que comprove a sua 

identidade (Cartão de Escola, Bilhete de Identidade ou Cartão de Cidadão); 

11 - Na ausência de um dos documentos de identidade referidos no número anterior, podem votar os eleitores 

que sejam reconhecidos unanimemente pelos membros da Mesa ou por dois eleitores que atestem, sob 

compromisso de honra, a sua identidade. 

12 - Esgotado o período de votação, procederá a Mesa à contagem dos votos tendo em conta as seguintes 

considerações: 

a) Considera-se voto em branco, o do boletim de voto que não tenha sido objecto de qualquer tipo de 

marca; 

b) Considera-se voto nulo o do boletim de voto: 

i. No qual tenha sido assinalado mais de um quadrado ou quando haja dúvidas sobre qual o 

quadrado assinalado; 

ii. No qual tenha sido assinalado o quadrado correspondente a uma lista que tenha desistido das 

eleições; 

iii. No qual tenha sido feito qualquer corte, desenho ou rasura ou quando tenha sido escrita 

qualquer palavra; 

c) Considera-se voto válido o do boletim de voto no qual a cruz, embora não perfeitamente desenhada ou 

excedendo os limites do quadrado, assinale inequivocamente a vontade do eleitor; 

13 - A conversão de votos em mandatos faz-se de acordo com o método de representação proporcional da 

média mais alta de Hondt; 

14 - Compete ao presidente da mesa assegurar o normal funcionamento desta, bem como elaborar a ata onde 

constem, para além de todas as ocorrências verificadas, os resultados observados, que deverão ser divulgados 

imediatamente após a aprovação e assinatura da ata por todos os elementos componentes da Mesa. 

 

Portalegre, 17 de setembro de 2021 

O Presidente do Conselho Geral  

 

(João Gonçalo Rolo Viegas) 


