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Despacho n.9 1 /PCD/2022

Eleição dos representantes dos trabalhadores na Comissão Paritáría da ADSE I.P para o
quadriénío 2022-2025 que ficaram empatados no ato eleitoral realizado a 9 de dezembro de

2021

Considerando que:

Na sequência da realização do ato eleitoral dos representantes dos trabalhadores da ADSE, I.P.

para integrar a Comissão Paritária, no passado dia 9 de dezembro de 2021, nas instalações das

ADSE I.P., resultou um empate na eleição de um dos vogais efetivos e dos quatro suplentes,

tornando-se necessária a repetição da votação para eleição dos vogais representantes dos

trabalhadores na Comissão Paritária, entre os trabalhadores que se encontram em situação de

empate, sendo apenas estes os elegíveis .

Assim, atento o disposto no n.9 6 do artigo 59.9 da Lei n.9 66-B/2007, de 28 de dezembro,
determino o seguinte:

1. Até às 13hOO do dia 20 de janeiro de 2022 devem os trabalhadores da ADSE, I.P., que

assim o entendam, auto propor-se para integrar a mesa de voto, até o limite de cinco

membros, sendo três efetivos e dois suplentes devendo essa indicação ser formalizada

por mensagem de correio eletrónico para o seguinte endereço cd@adse.pt;

2. Na ausência de indicação nos termos do ponto anterior ou indicação em número

insuficiente, os membros da referida mesa são por mim designados no dia 24 de

janeiro de 2022;

3. A realização deste ato eleitoral terá lugar no dia 27 de janeiro de 2022, entre as

lOhOOm e as 12h00m e as 15h00m e as 16h30m;

4. A mesa de voto, constituída por três trabalhadores efetivos e dois membros suplentes,

funcionará no piso 9 do edifício sito no n.9 18 da Praça de Alvalade, em Lisboa;
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5. Aos membros da mesa de voto será disponibilizada a lista contendo o conjunto dos

trabalhadores da ADSE, I.P. elegíveis;

6. O boletim de voto será constituído por uma lista com os nomes dos trabalhadores que

se encontram em situação de empate, sendo apenas estes os elegíveis;

7. No dia 27 de janeiro de 2022 são apurados os resultados do ato eleitoral, devendo os

membros da mesa:

a) Proceder ao apuramento dos votos;

b) A eleição é feita segundo ordem decrescente do número de votos obtidos;

c) São eleitos os trabalhadores com maior número de votos, sendo que, em caso de

empate, os critérios a utilizar obedecem à seguinte ordem:

I. o trabalhador que apresentar maior antiguidade na Administração Pública;

II. o trabalhador com maior idade.

d) Elaborar a respetiva ata, na qual deve constar obrigatoriamente a indicação do ato

realizado, data, local da mesa, o número total de votos, com especificação do

número de votos válidos e o resultado final da eleição;

e) Remeter em envelope fechado dirigido à Presidente do Conselho Diretivo da

ADSE, I.P., a ata assinada por todos os elementos da mesa, acompanhada da lista

eleitoral contendo os votos apurados, o qual deve ser entregue até às 18 horas do

próprio dia da contagem dos votos do ato eleitoral no secretariado do Conselho

Diretivo da ADSE, I.P..

8. Os membros da mesa de voto estão dispensados do exercício dos seus deveres

funcionais no dia da realização do ato eleitoral, sendo igualmente concedidas

facilidades aos restantes trabalhadores pelo período estritamente indispensável para o

exercício do direito de voto;

9. De acordo com o estabelecido no n.9 7 do artigo 59.9 da Lei do SIADAP, a não

participação dos trabalhadores na eleição implica a não constituição da comissão

paritária sem, contudo, obstar ao prosseguimento do processo de avaliação,

entendendo-se como irrelevantes quaisquer pedidos de apreciação por esse órgão;
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10. Para efeitos do número anterior, considera-se que houve participação no ato de

eleição da comissão paritária quando tenham sido eleitos pelo menos dois

representantes dos trabalhadores;

11. Do presente despacho deve ser dada publicitação a todos os interessados, via e-mail e

na página eletrónica da ADSE, I.P.

Lisboa, 17 de janeiro de 2022

A Presidente do Conselho Diretivo
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Maria Manuela Pinto Soares Pastor Fernandes Arraios Faria




