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PARLAMENTO DOS JOVENS - SECUNDÁRIO 
 

Ano Lectivo de 2011/2012 

SESSÃO ESCOLAR                         

COMISSÃO ELEITORAL ESCOLAR 

ACTA DA PRIMEIRA REUNIÃO DA COMISSÃO ELEITORAL ESCOLAR 

Aos 29 de Novembro de 2011, pelas 12 horas, na Mediateca desta Escola, 
reuniu, sob a presidência da Professora Maria da Ascensão Beja dos Reis, com 
a presença de todos os seus membros que abaixo assinam, e cuja nomeação 
foi publicitada através do Edital/PJ/01, desta data, a Comissão Eleitoral 
Escolar, para deliberar sobre as matérias previstas no artigo 8.º do 
Regulamento Eleitoral, de acordo com a seguinte Ordem de Trabalhos: ----------
Ponto 1 – Data da eleição dos candidatos à Sessão Escolar; -------------------
Ponto 2 – Prazos e normas complementares para a apresentação das 
candidaturas; ------------------------------------------------------------------------------------
Ponto 3 – Prazos e normas complementares para a realização da 
campanha eleitoral; --------------------------------------------------------------------------
Ponto 4 - Data da Sessão Escolar. ---------------------------------------------------------
Tendo, relativamente a cada um daqueles assuntos, deliberado, por 
unanimidade, o seguinte, que vai ser levado ao conhecimento de todos os 
interessados, através, designadamente, da publicitação de Edital a afixar nos 
lugares de estilo: --------------------------------------------------------------------------------
Ponto 1 – Data da eleição dos candidatos à Sessão Escolar: ------------------
A eleição dos candidatos à Sessão Escolar realizar-se-á no dia 10 (dez) de 
Janeiro de 2012, (3.ª - feira), ininterruptamente, entre as 9 (nove) e as 15 
(quinze) horas, encerrando, porém, só depois de terem exercido o seu direito 
de voto todos os eleitores que, àquela hora, nela já se encontrem para exercer 
o respectivo direito. A Assembleia de Voto funcionará no espaço do BLOCO B, 
contíguo aos Serviços Administrativos, havendo uma urna.---------------------------- 

Ponto 2 – Apresentação das candidaturas: --------------------------------------------
As candidaturas, devem ser apresentadas pelo mandatário da lista, que será o 
seu primeiro candidato, ou por outro membro da lista que o substitua, em 
impresso próprio a fornecer pela Comissão Eleitoral Escolar (CE), devendo ser 
entregues a um membro docente da CE, até às 16 (dezasseis) horas do dia 
05 (cinco) de Dezembro de 2011.------------------------------------------------------------
O membro da CE, no acto da recepção, registará e assinará, no espaço do 
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impresso ao efeito destinado, a data e hora da recepção da mesma e 
fornecerá, para servir de comprovativo da recepção, fotocópia da mesma, com 
os registos e autenticação acima referidos. ------------------------------------------------
As listas poderão designar, utilizando impresso próprio fornecido pela CE, e 
dando do facto conhecimento àquela, até à hora do início da votação, 
delegados, até ao máximo de dois, para fiscalizarem todos os actos da 
Assembleia de Voto, os quais poderão, querendo, assinar a respectiva acta. ----
Os delegados das listas poderão ou não ser candidatos da mesma, desde que 
sejam alunos da Escola e frequentem o nível de escolaridade da modalidade – 
Secundário – a que se candidata a lista representada. Os delegados poderão 
fiscalizar todos os actos e apresentar protestos, por escrito, ou orais – caso em 
que deverão constar sucintamente da acta – devendo, porém, manter-se a 
distância adequada que não prejudique o normal funcionamento da Assembleia 
de Voto, não podendo, ainda, exercer ou tentar exercer qualquer tipo de 
pressão sobre os membros da Mesa ou sobre os eleitores. Cabe à Mesa da 
Assembleia de Voto e à Comissão Eleitoral Escolar assegurar o normal 
funcionamento da Assembleia de Voto e o cumprimento das regras previstas 
no Regulamento Eleitoral, bem como das anteriormente estabelecidas. -----------
Ponto 3 – Campanha Eleitoral: --------------------------------------------------------------
O período de campanha eleitoral terá início no dia 3 (três) de janeiro de 2012 e 
encerrará às 18h30 do dia 6 (seis) de janeiro de 2012. -----------Durante o 
período da campanha eleitoral as listas e seus apoiantes desenvolverão 
livremente todas as acções de campanha que considerem adequadas, no 
estrito respeito das normas do Regulamento Eleitoral e do Regulamento Interno 
da Escola, bem como das orientações da Direcção da Escola e da Comissão 
Eleitoral Escolar. Compete à Comissão Eleitoral Escolar fiscalizar todos os 
actos da campanha eleitoral e fornecer todos os esclarecimentos solicitados 
pelas listas.------------------------------------------------------------------------------------------ 

 Ponto 4 – Data da Sessão Escolar: -------------------------------------------------------
-. A Sessão Escolar do PJ-Secundário realizar-se-á no dia 19 (dezanove) 
de Janeiro de 2012 (Quinta-feira), entre as 10h00 e as 17h30, na Sala 
Polivalente da Escola. Pelas 13 horas, esgotada a Ordem de Trabalhos, foi a 
reunião encerrada pela sua Presidente, procedendo-se à elaboração da 
presente acta, que vai ser assinada por todos os membros da Comissão 
presentes na reunião. -------------- 

A Presidente:  

 

Maria da Ascensão Beja dos Reis, professora; 

A Vice-presidente:  

 

Anabela Santos Alves, professora; 
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O 1.º Secretário:  

 

Sebastian Mihai Cinca, aluno do 10ºD, nº12; 

 

O 2.º Secretário:  

 

Catarina Chaves dos Santos Martins Beja, aluna do 10.º D, n.º5;  

 

O 3.º Secretário: 

 

 Débora Filipa Sobral Mateus, aluna do 11.º D, n.º 6. 

 

 


