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DESPACHO  

Eleição da Comissão Paritária para o período de 2021/2024 

 
 

Nos termos do artigo 59º da Lei nº 66-B/2007, de 28 de dezembro, com as alterações 

introduzidas pela Lei nº 66-B/2012 de 31 de dezembro, prevê a existência de uma 

Comissão Paritária, determino: 

1. - Que o grupo de trabalhadores, Pessoal Não Docente, em exercício de funções neste 

Agrupamento, me indique até às 16h00m do dia 11 de dezembro, os membros da mesa de 

voto que hão-de proceder à eleição dos representantes na Comissão Paritária a que se 

refere o art.º 59º da Lei nº 66-B/2007, de 28 de dezembro, alterada pela Lei nº 66-B/2012 

de 31 de dezembro. 

2.  – Os elementos da mesa de voto não poderão ser em número superior a cinco, 

incluindo os membros suplentes. 

3.  – O ato eleitoral terá lugar na sala de Pessoal Não Docente, da Escola Básica e 

Secundária do Agrupamento, no dia 21 de dezembro e a mesa de voto funcionará das 

9h30m às 16h30m. 

4.  – Os resultados da eleição ser-me-ão comunicados até às 17h30m do dia 16 de 

dezembro. 

5. – O pessoal designado para fazer face aos trabalhos com a mesa no dia da eleição 

está dispensado do exercício dos seus deveres funcionais nesse dia. 

6.  – Todo o pessoal abrangido pelo ato eleitoral está dispensado do serviço o tempo 

estritamente necessário para o exercício do direito de voto. 

7.  – Os representantes dos notados serão eleitos, pelo período de quatro anos, em 

número de seis, sendo dois efetivos e quatro suplentes, sendo vogais efetivos os dois mais 

votados. 

8.  – A eleição será por escrutínio secreto em boletim próprio, onde apenas deverá ser 

escrito o nome do trabalhador que se pretende eleger. 

 

Penalva do Castelo, 4 de dezembro de 2020 
 

A Diretora 

               
(Rosa Maria Carvalho Figueiredo) 
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