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ELEI4;A0 DA COMISSAO PARITARIA
(Mandato de 2017/2020)
Considerando que, por meu despacho de 02 de dezembro de 2016, foi marcado
para o dia 26 de dezembro de 2016, a ato eleitoral corn o firn de eleger os seis vogais
representantes dos trabaihadores na Comissao Paritaria, para o mandato de 2017/2018;
Considerando que, no dia 26 de dezembro de 2016, houve tolerancia de ponto,
näo sendo possIvel efetuar a eleição naquele dia;
Considerando que, não foram indicados nenhuns trabaihadores, para
constituIrem a Mesa de Voto;
Considerando que existe a necessidade de se constituIrem duas mesas de voto,
uma nas instalaçöes dos armazéns, garagens e oficinas e outra no ediffcio dos Paços do
Mu nic I p io;
Assim, determino que:
1 - 0 ato eleitoral para 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), decorrera,
das 09:00 horas as 12:30 horas e das 14:00 as 17:00 horas do dia 05 de janeiro de 2017,
no Salao Nobre do EdifIcio dos Pacos do MunicIpio e nas Instalacoes dos Armazéns,
Garagens e Oficinas Municipal (Salao da ADCRTCMPC).
2 - Os representantes dos trabaihadores serâo eleitos por escrutInio secreto, em
nümero de seis, dos efetivos e quatro suplentes (n°. 5, do art°.22°. 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.
3 - 0 universo de eleitores e de elegIveis para a Cornissão Paritaria são
coincidentes e abrangem a totalidade dos trabaihadores do serviço, enquadraveis na
definiçao de trabaihadores coristantes da alinea h), do art°.4°. da Lei n°. 66-B/2007, de 28
de dezembro, da qual estão exciuldos os trabaihadores que exerçam cargos dirigentes
ou equiparados.
4 - As Mesas de Voto, são constituidas pelos seguintes trabaihadores:
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- Mesa 1 (Salao Nobre do Edificio dos Paços do MunicIpio):
- Membros efetivos - Agnelo Soares Pinto da Costa, Nicolau Comes Campos e
Jose Cuilherrne Carvaiho Almeida.
- Membros suplentes - Sergio Lopes Claro e Leocadia Sofia Lopes Airneida
Sousa.
- Mesa 2 (InstalaçOes dos Armazens, Caragens e Oficinas Municipais):
- Membros efetivos - Adelino Antonio Duarte Campos, José Luis Torres e Jose
Lücio Fires Barbosa.
- Membros suplentes - Jose Carlos Martins Cardoso e Fernando José Airneida
Cruz.
5 - Os resultados deverao ser comunicados ao Excelentissirno Presidente da
Camara Municipal, no prazo rnáxirno de 24 horas apOs o termo da eleiçao.
6 - Em caso de empate na votação, o ato eleitoral será repetido no dia 09 de
janeiro de 2017, entre as 09:00 horas e as 12:30 horas, ao qual concorrerão apenas os
taabalhadores corn igual nürnero de votos, constituindo-se a rnesrna Mesa de Voto, corn
os elernentos ja afetos a esta.
Os resultados deverao ser cornunicados ate as 17:30 horas desse rnesmo dia, ao
ExcelentIssirno Presidente da Câmara Municipal.
7 - 0 boletim de voto seth constituldo por ½ folha de papel A4 branco, corn a
inscrição do firn a que se destina, devendo nele ser feita a indicaçao do trabalhador
escoihido, através da rnençäo do norne completo.
Serao considerados nulos todos os votos ininteligfveis ou não identificaveis.
8 - Os membros da Mesa de Voto estäo dispensados do exercicio dos seus
deveres funcionais no dia em gut houver lugar a eIeicão devendo ser igualmente
concedidas facilidades aos demais trabaihadores, pelo perlodo estritarnente
indispensavel para o exercIcio do direito de voto (alinea f), do n°.6, do art°.22°, do
Decreto Regulamentar n°.18/2009, de 04 de seternbro)
Paços do MunicIpio de Penalva do Castelo, 02 de janeiro de 2017.

o Presidente -Carnara,
I

(Francisco Lo es de rvalho)

