MUNICf PlO DE PENALVA DO CASTELO
CAMARA MUNICIPAL

DESPACHO
Nos termos do n°.6, do art'. 22° do Decreto-Regulamentar 1-10.18/2009, de 04
de setembro, aprovo o processo de eleiçAo dos vogais representantes dos
trabaihadores, tendo em vista a constituição da Comissao Paritaria para o biénio
de 2017-2020.

REGRAS REFERENTES AO PROCESSO DE ELEIçA0 DA COMISSAO
PARITARIA
(Art-22 0 .)

0 presente processo destina-se a eleger seis vogais representantes dos
trabaihadores na Comissao Paritaria, para o mandato de 01 de janeiro de 2017 a
31 de dezembro de 2018 (n°. 5, do art°.22°. do Decreto Regulamentar n°.18/2009,
de 04 de setembro).
2a.
Os representantes dos trabaihadores serão eleitos per escrutInio secreto, em
nümero de seis, dos efetivos e quatro suplentes (n°. 5, do art°.220. do Decreto
Regulamentar n°.18/2009, de 04 de setembro), sendo vogais efetivos os dois
mais votados e os vogais suplentes os quatro mais votados a seguir aqueles.
3a
0 universo de eleitores e de elegIveis para a Comissao paritária são
coincidentes e abrangem a totalidade dos trabaihadores do serviço, enquadraveis
na definiçao de trabaihadores constarites da ailnea h), do art°.4°. da Lei n°. 66B/2007, de 28 de dezembro, da qual estão exciuldos os trabaihadores que
exerçarn cargos dirigentes ou equiparados.
4a
Ate as 16:30 horas do dia 22 de dezembro de 2016, os trabaihadores deverao
indicar ao Excelentissimo Presidente da Camara os cinco elementos, no máximo
(três efetivos e dois suplentes), que constituirAo a Mesa de Veto.
Na falta de indicaçao, o ExcelentIssimo Presidente da Camara indicara, ate
as 48 horas antes do ato eleitoral, os cinco nomes (no rnaximo) dos trabaihadores
para constituir a Mesa de Voto (aimnea b), do n°.6, do art°.22 do Decreto
Regulamentar n°.18/2009, de 04 de setembro).
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5a
o ato eleitoral decorrera, ininterruptarnente, das 09:00 horas as 17:00 horns
do dia 26 de dezembro de 2016, no Salao Nobre do EdifIcio dos Paços do
Municipio.
6a.
o boletirn de voto será costituIdo por ½ foiha de papel A4 branco, corn a
inscrição do firn a que se destina, devendo nele ser feita a indicaçao do
traballiador escolhido, atraves da rnençào do norne cornpleto.
Serao considerados nulos todos os votos ininteligIveis ou nao identificaveis.
7a
Os resultados deverao ser cornunicados ao Excelentfssjmo Presidente da
Camara Municipal, no prazo rnáxirno de 24 horas apOs o termo da eleiçao.
8a.
Ern caso de ernpate na votação, o ato eleitoral será repetido no dia 29 de
dezembro de 2016, entre as 09:00 horas e as 12:30 horas, ao qual concorrerao
apenas os trabaihadores corn igual nürnero de votos, constituindo-se a mesma
Mesa de Voto, corn os elernentos ja afetos a esta.
Os resultados deverao ser cornunicados ate as 17:30 horas desse rnesrno dia,
ao ExcelentIssimo Presidente da Camara Municipal.
9a
Os rnernbros da Mesa de Voto estão dispensados do exercIcio dos seus
deveres funcionais no dia ern que houver lugar a eleiçao, devendo ser igualrnente
concedidas facilidades aos demais trabaihadores, pelo perfodo estritamente
indispensavel para o exercfcio do direito de voto (alinea f), do n°.6, do art°.22°, do
Decreto Regularnentar n'.18/2009, de 04 de setembro)
Paços do Municipio de Penalva do Castelo, 02 de dezembro de 2016.
O Presidente

a ara,

(Francisco Lopes de C rvalho)

