Formulários - Processo de Eleição
dos Representantes dos
Trabalhadores para a SST

Encontram-se aqui compilados os formulários que podem ser utilizados no
decorrer do processo de eleição dos RT’SST, com vista a formalizar todos os
atos que lhe estão inerentes.
Lista de Formulários
Formulário n.º 1 - Convocatória à DGERT
Formulário n.º 2 - Convocatória à empresa
Formulário n.º 3 - Constituição da comissão eleitoral
Formulário n.º 4 - Declaração de aceitação para membro da comissão
eleitoral
Formulário n.º 5 – Composição da comissão eleitoral
Formulário n.º 6 - Solicitação de caderno eleitoral
Formulário n.º 7 - Prazo para apresentação de candidaturas
Formulário n.º 8 - Apresentação de lista candidata
Formulário n.º 9 - Termo individual de aceitação para membro de lista
Formulário n.º 10 - Lista de candidatura
Formulário n.º 11 - Termo de aceitação para representante da lista
Formulário n.º 12 - Aceitação de lista pela comissão eleitoral
Formulário n.º 13 - Rejeição de lista pela comissão eleitoral
Formulário n.º 14 - Período de campanha
Formulário n.º 15 - Apresentação de equipa e objetivos
Formulário n.º 16 - Deliberações da comissão eleitoral
Formulário n.º 17 - Termo de aceitação para membro de mesa eleitoral
Formulário n.º 18 - Termo de abertura
Formulário n.º 19 - Termo de encerramento
Formulário n.º 20 - Ata de apuramento parcial
Formulário n.º 21 - Ata de apuramento global
Formulário n.º 22 - Comunicação dos resultados à DGERT
Formulário n.º 23 - Comunicação dos resultados à empresa
Formulário n.º 24 - Resultados da eleição / Locais de trabalho
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Formulário n.º 1 - Convocatória à DGERT

Sindicato
Morada
DGERT
Direção Geral das Relações de Trabalho
Praça de Londres
Lisboa
_______________ , _____de ___________de ______
Assunto: Comunicação de realização de ato eleitoral para a Eleição de
Representantes dos Trabalhadores para a Segurança e Saúde no Trabalho.
Exmos. Senhores,
Serve a presente comunicação enviada com a antecedência exigida no nº3
do artigo 27º da Lei nº102/2009 de 10 setembro, para informar que no dia_____
de ___________de _________será realizado na empresa abaixo identificada, o
ato eleitoral com vista à eleição dos Representantes dos Trabalhadores para a
Segurança e Saúde no Trabalho, conforme disposto nos Artigos 21º, 26º e
seguintes da Lei nº102/2009, de 10 de setembro, com a redação conferida
pela Lei n.º 3/2014, de 28 de janeiro.
Identificação da empresa:______________________________
Morada:_______________________________________________
N.º Contribuinte: _______________________________________
Cae: _________________________________________________
Solicita-se, conforme disposto na alínea a) do Artigo 28º da Lei nº102/2009, de
10 de Setembro, com a redação conferida pela Lei n.º 3/2014, de 28 de
janeiro, a publicação desta comunicação no Boletim do Trabalho e Emprego.
Sem outro assunto, apresentamos os melhores cumprimentos,
A Direção
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Formulário n.º 2 - Convocatória à Empresa

Sindicato

À Direção da Empresa
____________________
Morada
_______________, _____de ___________de ________

Assunto: Comunicação de realização de ato eleitoral para a Eleição de
Representantes dos Trabalhadores para a Segurança e Saúde no Trabalho.
Exmos. Senhores,
Serve a presente comunicação, enviada com a antecedência exigida no nº3
do artigo 27º da Lei nº102/2009 de 10 setembro, com a para informar que no
dia ____ de___________ de _________o Sindicato_______________vai proceder à
eleição dos Representantes dos Trabalhadores para a Segurança e Saúde no
Trabalho, de acordo com o disposto no nos artigos 21.º, 26.º e seguintes da Lei
nº102/2009, com a redação conferida pela Lei n.º 3/2014, de 28 de janeiro
solicitando-se para o efeito a devida publicidade deste ato eleitoral, nos
termos da alínea b) do número 1 do artigo 28.º, da referida legislação.
Sem outro assunto, apresentamos os melhores cumprimentos,
A Direção

Formulário n.º 3 - Constituição da Comissão Eleitoral

Sindicato
À Direção da Empresa
____________________
Morada
_____________, _____ de ___________ de _________
Assunto: Solicitação de informação para constituição da Comissão Eleitoral
Exmos. Senhores,

O Sindicato__________________vem por este meio solicitar a V.Ex.ª, ao abrigo
do disposto na Lei nº102/2009, de 10 de setembro, com a redação conferida
pela Lei n.º 3/2014, de 28 de janeiro, que sejam facultadas todas as
informações necessárias para a constituição da Comissão Eleitoral, nos termos
da legislação supra referida, para que se proceda à eleição dos
Representantes dos Trabalhadores para a Segurança e Saúde no Trabalho,
cuja eleição se realiza em....../....../......, concretamente:
- Os 4 trabalhadores com mais antiguidade na empresa
- Os 4 trabalhadores com menos antiguidade na empresa

Sem outro assunto, apresentamos os melhores cumprimentos,
A Direção
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Formulário n.º 4 - Declaração de Aceitação para membro da Comissão
Eleitoral

Declaração de Aceitação
Para Membro da Comissão Eleitoral

Nos termos do disposto no artigo n.º 21º e do nº3 e n.º 4 do artigo n.º 29º da Lei
nº102/2009, de 10 de setembro, com a redação conferida pela Lei n.º 3/2014,
de 28 de janeiro, eu...................................................., venho por este meio
declarar que aceito de minha livre vontade, fazer parte da Comissão Eleitoral
constituída

para

a

realização

da

eleição

dos

Representantes

Trabalhadores em matéria de Segurança e Saúde no Trabalho

dos
da

empresa___________________ e cujo ato eleitoral decorrerá no dia ...... de
........................ de .......
Nome: _________________________________________
Morada: _____________________________________________
BI/CC nº ___________________ Emitido em ___/___/___ pelo Arquivo de
Identificação de _____________________
Data: ___________________ ___/___/___

Assinatura
_________________

Formulário n.º 5 – Composição da Comissão Eleitoral

Sindicato

À Direção da Empresa
_________________
Morada
Assunto: Comunicação da Composição da Comissão Eleitoral
Exmos Senhores,
De acordo com os termos do artigo 29.º da Lei nº102/2009, de 10 de setembro,
com a redação conferida pela Lei n.º 3/2014, de 28 de janeiro, vimos por este
meio comunicar que a composição da Comissão Eleitoral para a eleição dos
Representantes dos Trabalhadores para a Segurança e Saúde no Trabalho
nesta empresa, que se realiza no dia _____de _______de _______ é a seguinte:
Presidente: ____________________________(n.º de trabalhador)
Secretário:_____________________________ (n.º de trabalhador)
1.º Vogal:______________________________ (n.º de trabalhador)
2.º Vogal: ______________________________ (n.º de trabalhador)
Comunicações futuras passam assim a ser da responsabilidade da Comissão
Eleitoral, a quem competirá o acompanhamento e fiscalização de todo o
processo eleitoral.
Apresentando os melhores cumprimentos
A Direção
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Formulário n.º 6 - Solicitação de caderno eleitoral

Sindicato

À Direção da Empresa
____________________
Morada
...................... , ..... de ..................... de ............

Assunto: Solicitação de Caderno Eleitoral para efeitos de Eleição dos
Representantes dos Trabalhadores para a SST
Exmos Senhores,
Nos termos do artigo 31º da Lei nº102/2009, de 10 de setembro, com a
redação conferida pela Lei n.º 3/2014, de 28 de janeiro, a Comissão Eleitoral
constituída nos termos do artigo 29.º e para efeitos do ato eleitoral a realizarse no dia _____de _______de _______, solicita V. Exas., uma listagem dos
trabalhadores da empresa à data da marcação deste ato eleitoral, para a
constituição do Caderno Eleitoral.

Com os nossos cumprimentos

A Comissão Eleitoral
(Identificação dos membros e qualidade)
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Formulário n.º 7 - Prazo para Apresentação de Candidaturas

Empresa___________________
ELEIÇÃO DOS REPRESENTANTES DOS
TRABALHADORES PARA
SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO
Prazo para Apresentação de Candidaturas

Nos termos e para os efeitos do n.º 1 do artigo 30º da Lei nº102/2009, de 10 de
setembro, com a redação conferida pela Lei n.º 3/2014, de 28 de janeiro,
comunica-se que se encontra aberto o prazo para apresentação de listas de
candidatura até às ______do dia_______________de __________, junto da
Comissão Eleitoral.
Mais se acrescenta que as listas candidatas devem seguir o disposto no artigo
33º da Lei nº102/2009, de 10 de setembro, com a redação conferida pela Lei
n.º 3/2014, de 28 de janeiro.
Lembramos que quaisquer dúvidas podem ser colocadas junto desta
Comissão Eleitoral ou enviadas para a caixa de correio eletrónico com o
endereço___________________________.

A Comissão Eleitoral
(Identificação dos membros e qualidade)
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Formulário n.º 8 - Apresentação de Lista Candidata

À Comissão Eleitoral
Eleição dos Representantes
dos Trabalhadores para a SST
na empresa__________________
..................... , ..... de ..................... de ......
Assunto: Apresentação de Lista candidata à eleição
Exmos Senhores,
Nos termos consagrados no artigo 33º da Lei nº102/2009, de 10 de setembro,
com a redação conferida pela Lei n.º 3/2014, de 28 de janeiro, junto se
remete lista de candidatura ao ato eleitoral para os Representantes dos
Trabalhadores em Segurança e Saúde no Trabalho, a realizar-se no dia ____
de__________de_________, nesta empresa.

A nossa candidatura será desenvolvida com o lema “Juntos pela Segurança e
Saúde na____________( nome da empresa).
Junto se envia, em anexo, Lista de Candidatura, Termo de Aceitação de
cada membro e termo de Aceitação de Representante da Lista.
Sem outro assunto, apresentamos os melhores cumprimentos,
O Representante da Lista
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Formulário n.º 9 - Termo Individual de Aceitação para membro de lista

Declaração de Aceitação
Para Membro da Lista
Nos termos do disposto no número 1 do artigo n.º 33.º da Lei nº102/2009, de 10
de setembro, com a redação conferida pela Lei n.º 3/2014, de 28 de janeiro,
eu...................................................., venho por este meio declarar que aceito de
minha livre vontade, integrar a Lista de Candidatura à realização da eleição
dos Representantes dos Trabalhadores em matéria de Segurança e Saúde no
Trabalho da empresa___________________ sob o lema: “Juntos pela Segurança
e Saúde na____________( nome da empresa)” e cujo ato eleitoral decorrerá no
dia ...... de ........................ de .......
Nome: _________________________________________
N.º de trabalhador:__________________
Morada: _____________________________________________
BI/CC nº ___________________ Emitido em ___/___/___ pelo Arquivo de
_____________________.

Data: ___________________ ___/___/___

Assinatura
______________________________
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Formulário n.º 10 - Lista de Candidatura

Identificação dos Candidatos da Lista
Nos termos e para os efeitos referidos do artigo n.º 33.º da Lei n.º 102/ 2009, de
10 de setembro, com a redação conferida pela Lei n.º 3/2014, de 28 de
janeiro, os abaixo identificados subscrevem a lista infra de candidatos efetivos
e suplentes à eleição dos Representantes dos Trabalhadores para a SST na
empresa ___________________ para, no triénio _______/_________, integrarem
esta lista que se identifica pelo lema:
______________________________________________________, apresentada pelo
Sindicato______________________.
(identificação do lema e sindicato)
Efetivos
Nome

N.º trabalhador

N.º BI/ CC

Assinatura

N.º BI/ CC

Assinatura

Suplentes
Nome

N.º trabalhador
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Formulário n.º 11 - Termo de Aceitação para Representante da Lista

Declaração de Aceitação
para Representante da Lista
________________________________________
(Identificação do Lema)
Nos termos do disposto no número 1 do artigo n.º 33.º da Lei nº102/2009, de 10
de setembro, com a redação conferida pela Lei n.º 3/2014, de 28 de janeiro,
eu...................................................., aceito de
representante da Lista de Candidatura

minha live vontade

ser

o

à realização da eleição dos

Representantes dos Trabalhadores em matéria de Segurança e Saúde no
Trabalho da empresa___________________ sob o lema: “Juntos pela Segurança
e Saúde na____________( nome da empresa)” e cujo ato eleitoral decorrerá no
dia ...... de ........................ de ........
Nome: _________________________________________
N.º de trabalhador:__________________
Morada: _____________________________________________
BI/CC nº ___________________ Emitido em ___/___/___ pelo Arquivo de
_____________________
Data: ___________________ ___/___/___
Assinatura______________________
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Formulário n.º 12 - Aceitação de Lista pela Comissão Eleitoral

Aceitação
da Lista candidata do Sindicato _____________________
para a Eleição dos Representantes dos Trabalhadores para a Segurança e
Saúde no Trabalho a decorrer no dia _____de ______________de 2012
na empresa__________________
Vem a Comissão Eleitoral comunicar, nos termos e para os efeitos dos
números 4 e 5 do artigo n.º 33 da Lei nº102/2009, de 10 de setembro, com a
redação conferida pela Lei n.º 3/2014, de 28 de janeiro, que a lista recebida
sob o lema “Juntos pela Segurança e Saúde na____________(nome da
empresa)”, apresentada a esta Comissão no dia ____ de ______, pelas
_____horas, se encontra em conformidade com a legislação, tendo sido
aceite pelos membros que compõe esta Comissão Eleitoral.
A Lista é composta pelos abaixo identificados elementos:
Efetivos:

Suplentes:

Representada por: ______________________
Após a necessária validação da regularidade da candidatura, foi atribuída á
lista a letra “A”, tendo sido integrado na Comissão Eleitoral o seu
representante.
A Comissão Eleitoral
(identificação e qualidade dos membros)
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Formulário n.º 13 - Rejeição de Lista pela Comissão Eleitoral

Comunicação
Vem a Comissão Eleitoral comunicar, nos termos e para os efeitos do número
3 do artigo n.º 33 da Lei nº102/2009, de 10 de setembro, com a redação
conferida pela Lei n.º 3/2014, de 28 de janeiro, que a Lista recebida sob o
lema

“__________________”

apresentada

no

dia

____/_____/_____

pelas

_____horas, não se encontra em conformidade com a legislação, tendo sido
rejeitada pelos membros que compõe esta Comissão Eleitoral, pelos motivos
abaixo designados:
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
Mais se informa que os proponentes da Lista, em conformidade como o
número 3 do artigo referido, podem sanar todas as irregularidades
referenciadas acima, tendo 48 horas a contar desta data para esse efeito.
________________,_____de _________de_______.
A Comissão Eleitoral
(identificação e qualidade dos membros)
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Formulário n.º 14 - Período de Campanha

Eleição dos Representantes dos trabalhadores para a Segurança e
Saúde no Trabalho, da empresa__________________, para o triénio
2012/2015

Período de Campanha
Dando cumprimento ao artigo n.º 30 da Lei nº102/2009, de 10 de setembro,
com a redação conferida pela Lei n.º 3/2014, de 28 de janeiro, a Comissão
Eleitoral deliberou que o período de campanha para a eleição dos RT’S SST,
que se realiza no em ____/_____/_____, ocorra durante ______dias úteis, com
início no dia ___/_____/____ e fim em _____/_____/_____.
Lembramos que quaisquer dúvidas podem ser colocadas junto desta
Comissão Eleitoral ou utilizando a caixa de correio eletrónico, com o
endereço________________________________.

A Comissão Eleitoral
(identificação e qualidade dos membros)
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Formulário n.º 15 - Apresentação de Equipa e Objetivos

Lista “A” – Juntos pela Segurança e Saúde na Empresa
_________________________________________________
A Equipa e o Programa
Realiza-se no dia ____/_____/_____ o ato eleitoral para o primeiro mandato dos Representantes
dos Trabalhadores para a Segurança e Saúde no Trabalho, ao abrigo da Lei nº102/2009, de 10
de setembro, com a redação conferida pela Lei n.º 3/2014, de 28 de janeiro, que regulamenta o
Regime Jurídico da Segurança e Saúde no Trabalho.
Tendo em conta a importância das questões relativas à Segurança e Saúde no Trabalho, a
ação desta equipa é norteada pelos seguintes princípios fundamentais:
 Forte motivação na área da segurança e saúde no trabalho;
 Formação específica em SST;
 Disponibilidade para o exercício das funções de RT’S SST
 Diálogo com todas as partes interessadas
 Coesão em torno da defesa dos direitos dos trabalhadores em matéria de SST;
 …
Conheça os trabalhadores que compõem a Lista “A”, bem como as suas qualificações que os
habilitam para as tarefas de representação em SST:
Identificação
Nota curricular de relevância no domínio da SST
Afirmamos o nosso Compromisso em trabalhar em prol da melhoria contínua das condições de
segurança e saúde no trabalho, certos que podemos contar com a confiança de todos os
nossos colegas.
Pretendemos desenvolver o nosso mandato, conferindo especial atenção aos seguintes aspetos:






Resolução de irregularidades no âmbito da SST;
Levantamento de riscos profissionais através da ministração de um questionário;
Divulgação de material informativo e de sensibilização sobre prevenção de riscos
profissionais;
Promover na empresa a análise contínua das situações de risco;
…

Encontramo-nos empenhados na promoção do bem-estar nos locais de trabalho.
Não deixe de Votar no dia ___/____/______
Vote na Lista “A”
JUNTOS PELA SEGURANÇA E SAÚDE!
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Formulário n.º 16 - Deliberações da Comissão Eleitoral

Eleição dos Representantes dos Trabalhadores para a Segurança e
Saúde no Trabalho, da empresa__________________, para o triénio
2012/2015

Deliberações

Dando cumprimento aos artigos n.º 35.º e 36.º da Lei 1027 2009, de 10 de
setembro, com a redação conferida pela Lei n.º 3/2014, de 28 de janeiro, vem
a Comissão Eleitoral informar das seguintes deliberações:
1 – A eleição decorrerá em todas as secções de voto durante o período que
decorre entre as___horas e as ______horas do dia ___/____/________;
2 – A comunicação do resultado de cada mesa de voto deve ser efetuada
no próprio dia até às ----horas;
3 – Cada secção de voto deve constituir uma mesa com_____trabalhadores,
aos quais competirá fiscalizar e validar o ato eleitoral dessa mesa;
4 – Todo o material necessário à votação será enviado por correio interno
para cada local de trabalho;
5 – Serão anuladas as mesas de voto cujo processo eleitoral não seja
rececionado na Comissão Eleitoral até ao dia ___/___/______.
6 -...

A Comissão Eleitoral
(identificação e qualidade dos membros)
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Formulário n.º 17 - Termo de Aceitação para Membro de Mesa Eleitoral

Eleição dos Representantes dos Trabalhadores para a Segurança e
Saúde no Trabalho, da empresa__________________, para o triénio
2012/2015

Deliberações

Dando cumprimento aos artigos n.º 35.º e 36.º da Lei 1027 2009, de 10 de
setembro, com a redação conferida pela Lei n.º 3/2014, de 28 de janeiro, vem
a Comissão Eleitoral informar das seguintes deliberações:
1 – A eleição decorrerá em todas as secções de voto durante i período que
decorre entre as___horas e as ______horas do dia ___/____/________;
2 – A comunicação do resultado de cada mesa de voto deve ser efetuada
no próprio dia até às ----horas;
3 – Cada secção de voto deve constituir uma mesa com_____trabalhadores,
aos quais competirá fiscalizar e validar o ato eleitoral dessa mesa;
4 – Todo o material necessário à votação será enviado por correio interno
para cada local de trabalho;
5 – Serão anuladas as mesas de voto cujo processo eleitoral não seja
rececionado na Comissão Eleitoral até ao dia ___/___/______.
6 -...
A Comissão Eleitoral

18

Formulário n.º 18 - Termo de Abertura

Eleição dos Representantes dos Trabalhadores para a Segurança e Saúde no
Trabalho, da empresa__________________, para o triénio 2012/2015
Secção de Voto n.º __________sita em___________________

__________________Termo de Abertura_____________________
É aberto o REGISTO DE PRESENÇAS, na votação, para a eleição dos
Representantes dos Trabalhadores para a Segurança e Saúde no Trabalho, da
empresa_________, para o triénio 2012/2015 da mesa correspondente
____________________(estabelecimento),sito em ________________(designação
do local), assinando e numerando-se todas as páginas.
A mesa é constituída por:
Presidente:___________________________________________
Secretário:___________________________________________
Representante:_______________________________________

N.º
1
2
3
4
5
6
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Eleição dos Representantes dos Trabalhadores para a Segurança e Saúde no
Trabalho, da empresa__________________, para o triénio 2012/2015
Secção de Voto n.º __________sita em___________________

_____________CONTINUAÇÃO DO REGISTO DE PRESENÇAS_________________
Presidente:___________________________________________
Secretário:___________________________________________
Representante:_______________________________________
N.º
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
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Formulário n.º 19 - Termo de Encerramento

Eleição dos Representantes dos Trabalhadores para a Segurança e Saúde no
Trabalho, da empresa__________________, para o triénio 2012/2015
Secção de Voto n.º __________sita em___________________
__________________Termo de Encerramento_____________________
Dá-se por encerrado o REGISTO DE PRESENÇAS, na votação, para a eleição
dos Representantes dos Trabalhadores para a Segurança e Saúde no
Trabalho,

da

correspondente

empresa_________,

para

o

triénio

2012/2015

____________________(estabelecimento),sito

da

mesa
em

________________(designação do local), o qual contém ____________páginas
(total de páginas, incluindo esta e os anexos a este registo) e regista no final
_______________presenças.

Presidente:___________________________________________
Secretário:___________________________________________
Representante:_______________________________________
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Formulário n.º 20 - Ata de Apuramento Parcial

Eleição dos Representantes dos Trabalhadores para a Segurança e Saúde no
Trabalho, da empresa__________________, para o triénio 2012/2015

Ata de Apuramento Parcial dos Resultados da Eleição

SECÇÃO DE VOTO N.º ______ - sita em ____________________________________
Aos

_____de

_______________de_____________,

realizou-se

_________________(estabelecimento),

sito

em____________________________________________________(designação

do

local) a votação para a eleição dos Representantes dos Trabalhadores para
a Segurança e Saúde no Trabalho, da empresa__________________, para o
triénio 2012/2015. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Mesa foi constituída nos termos do artigo 35.ª da lei n.º 102/2009, de 10 de
setembro, com a redação conferida pela Lei n.º 3/2014, de 28 de janeiro,
sendo constituída pelos seguintes trabalhadores (nomes completos, seguidos
do número de trabalhador): ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PRESIDENTE: ________________________________________________________
SECRETÁRIO:________________________________________________________
REPRESENTANTE: ____________________________________________________

A votação decorreu entre as _______ e as ________, tendo sido apurados os
seguintes resultados:
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Número

Extenso

VOTOS LISTA “A”
VOTOS BRANCOS
VOTOS NULOS
TOTAL DE VOTOS
Ocorrência (s) registada (s):
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
E nada mais havendo a referir vai esta ata ser encerrada depois de lida,
aprovada e assinada por todos os membros da Mesa (assinaturas completas):
O PRESIDENTE: ______________________________________________________________
O SECRETÁRIO:______________________________________________________________
REPRESENTANTE:___________________________________________________________
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Formulário n.º 21 - Ata de Apuramento Global

Eleição dos Representantes dos Trabalhadores para a Segurança e Saúde no
Trabalho, da empresa__________________, para o triénio 2012/2015

Ata de Apuramento Global dos Resultados da Eleição
A Comissão Eleitoral, reunida em ____/______/_____, deu por terminado o
processo de apuramento dos resultados finais globais da eleição para os
Representantes dos Trabalhadores para a Segurança e Saúde no Trabalho da
empresa_______________, realizada em _____/_____/_______.
Dando cumprimento ao disposto no Artigo 38º da Lei 102/2009, com a
redação conferida pela Lei n.º 3/2014, de 28 de janeiro, a Comissão Eleitoral,
com base nas atas das mesas de voto, apurou os seguintes resultados:
MESAS VÁLIDAS:
TOTAL DE VOTANTES
VOTOS NA LISTA "A"
VOTOS BRANCOS
VOTOS NULOS

Encontravam-se inscritos no Caderno Eleitoral ________ trabalhadores.
Foram ainda anuladas _____ mesas de voto, devido a irregularidades que não
foi possível sanar, num total de _______ votantes.

A relação dos trabalhadores eleitos e suplentes como Representantes dos
Trabalhadores

para

a

Segurança

e

Saúde

no

Trabalho

da

empresa________________, é a seguinte:
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EFECTIVOS
Nome

N.º trabalhador

_______________________________

_______________

_______________________________

_______________

_______________________________

_______________

_______________________________

_______________

SUPLENTES
_______________________________

_______________

_______________________________

_______________

_______________________________

_______________

_______________________________

_______________

E nada mais havendo a referir vai esta ata ser encerrada, depois de lida em
voz alta, aprovada e assinada por todos os membros da Comissão Eleitoral. ---

--------------------------------------------------------------------------------------------------------O resultado desta Eleição, nos termos da legislação vigente, vai ser
comunicado ao Ministério do Trabalho e Solidariedade Social para
publicação no Boletim do Trabalho e Emprego, bem como ao Conselho de
Administração / Direção da Empresa_______________________.

A Comissão Eleitoral
(identificação dos membros e qualidade)
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Formulário n.º 22 - Comunicação dos resultados à DGERT

Ao Ministério do Trabalho e Solidariedade Social
Praça de Londres, n.º 2
1049-056 Lisboa

Lisboa, _____/_______/________

Assunto: Pedido de Publicação no Boletim do Trabalho e Emprego dos
resultados da Eleição para os Representantes dos Trabalhadores para a
Segurança

e

Saúde

no

Trabalho

da

empresa__________realizada

em

___/____/______.
Exmos. Senhores,
A Comissão Eleitoral da Eleição supra mencionada, vem junto de V. Exas.
solicitar, nos termos do artigo 39.º da Lei n.º 102/ 2009, de 10 de setembro,
com a redação conferida pela Lei n.º 3/2014, de 28 de janeiro, a publicação
da relação dos trabalhadores eleitos e suplentes como Representantes dos
Trabalhadores

para

a

Segurança

e

Saúde

no

Trabalho

da

empresa_______________, para o triénio 2012/2015:
Efetivos:

Nome

N.º trab.

N. CC/BI
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Suplentes:
Nome

N.º trab.

N. CC/BI

Para o devido efeito são anexadas cópias da Ata de Apuramento Global,
das Atas de Apuramento das Mesas de Voto, bem como dos Registos de
Presença com os respetivos Termos de Abertura e Encerramento.
O resultado desta Eleição, nos termos da legislação vigente, foi nesta data
também comunicado ao Conselho de Administração/ Direção da
empresa______________ .
Desde já agradecemos a atenção dada à nossa solicitação.

A Comissão Eleitoral
(identificação dos membros e qualidade)
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Formulário n.º 23 - Comunicação dos resultados à Empresa

À Direção da empresa_____________________

Lisboa, _____/_______/________

Assunto: Comunicação dos resultados da Eleição para os Representantes dos
Trabalhadores

para

a

Segurança

e

Saúde

no

Trabalho

da

empresa__________realizada em ___/____/______.

Exmos. Senhores,
A Comissão Eleitoral da Eleição supra mencionada, vem comunicar, a
publicação da relação dos trabalhadores eleitos e suplentes como
Representantes dos Trabalhadores para a Segurança e Saúde no Trabalho da
empresa_______________, para o triénio__________.

Efetivos:

Nome

N.º trab.

N. CC/BI
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Suplentes:
Nome

N.º trab.

N. CC/BI

Para o devido efeito são anexadas cópias da Ata de Apuramento Global,
das Atas de Apuramento das Mesas de Voto, bem como dos Registos de
Presença com os respetivos Termos de Abertura e Encerramento.

A Comissão Eleitoral
(identificação dos membros e qualidade)
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Formulário n.º 24 - Resultados da Eleição / Locais de Trabalho

Eleição dos Representantes dos Trabalhadores para a Segurança e Saúde no
Trabalho, da empresa__________________, para o triénio 2012/2015

Resultados da Eleição
Dando cumprimento ao disposto no Artigo 39º da Lei 102/2009, de 10 de
setembro, com a redação conferida pela Lei n.º 3/2014, de 28 de janeiro, a
Comissão Eleitoral, vem por este meio publicita para os devidos efeitos a
relação dos trabalhadores eleitos e suplentes como Representantes dos
Trabalhadores

para

a

Segurança

e

Saúde

no

Trabalho

da

empresa________________, é a seguinte:
EFECTIVOS
Nome

N.ºtrabalhador

_______________________________

_______________

_______________________________

_______________

_______________________________

_______________

_______________________________

_______________

SUPLENTES
_______________________________

_______________

_______________________________

_______________

_______________________________

_______________

_______________________________

_______________
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