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DESPACHO N.2 42/PIPB/2020

PRESIDÊNCIA DO INSTITUTO POLITÉCNICO DE BEJA — SUSPENSÃO DO PROCESSO ELEITORAL PARA

ELEIÇÃO DO CONSELHO TECNICO-CIENTÍfICO DO INSTITUTO POLITÉCNICO DE BEJA

2020

DATA (23/03/2020)

No exercício de competência própria, em tempo e pela forma legal e estatutária devida, e considerando:

a) Perante a actual situação decorrente da evolução da pandemia provocada pela doença por coronavírus

(COVID-19] importa, essencialmente, a adopção de todas as medidas adequadas a evitar a disseminação

da doença, desaconselhando, e restringindo ao essencial a prática de actos na forma presencial;

b) Nesse sentido, as medidas emanadas do Decreto-lei n.2 10-A/2020, de 13/03, ratificado pela Lei n.9 1-

A/2020, de 19/03, bem como as implementadas no IPBeja através do Despacho n.2 39/PIPB/2020, de

12/03, posteriormente reforçadas pelo Despacho n.2 40/PIPB/2020, de 16/03, que se dão por

integralmente reproduzidos, e que ganham especial cariz perante subsequente declaração do Estado de

Emergência para o país;

c) Que, em concretização das disposições legal e regulamentarmente aplicáveis e do meu Despacho n.6

20/PIPB/2020, de 14/02, se encontra a decorrer procedimento eleitoral para eleição do Conselho

Técnico-Científico do IPBeja, e que, de acordo com o calendário eleitoral definido, entretanto alterado

pelo meu Despacho n.6 30/PIPB/2020, de 05/03, a realização do acto eleitoral se encontra previsto para

24 de março de 2020;

d) Mas que, dadas as actuais e excepcionais circunstâncias, não se encontram reunidas as condições para o

exercício do direito de voto de forma presencial nas instalações das Escolas que constituem o IPBeja,

inviabilizando assim a concretização do acto eleitoral, e, consequentemente, o normal prosseguimento

do processo eleitoral;

e] As competências que, nos termos legais e estatutários, me estão acometidas para velar pela observância

das leis, dos Estatutos e dos Regulamentos, assegurando o bom funcionamento do Instituto,

Nos termos e limites, e para os efeitos previstos nos artigos supra referenciados, decido e torno público, no

contexto do procedimento das eleições do Conselho Técnico-Científico, o seguinte:
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i. A suspensão do procedimento eleitoral para eleição do Conselho Técnico-Científico do IPBeja, com

cancelamento dos actos cuja prática se encontrava aprazada no calendário eleitoral aprovado com

data posterior a 12 de março de 2020;

ii. Apesar do circunstancialismo verificado, e no sentido de salvaguardar a estabilidade dos processos

em curso através do aproveitamento dos actos já praticados no âmbito do procedimento eleitoral, e

verificada a conclusão dos actos eleitorais com calendarização definida até 12 de março de 2020,

fica o processo eleitoral consolidado até à fase de apresentação de listas para os representantes no

órgão, sendo as mesmas consideradas para efeitos de prosseguimento do processo.

iii. Reitera-se que, a fim de assegurar a continuidade do exercício das competências que estão legal,

estatutária e regulamentarmente acometidas a esse órgão, a prorrogação do mandato do Conselho

Técnico-Científico do IPBeja em funções, determinada pelo meu Despacho n 30/PIPB/2010, durará

pelo período que se demonstre necessário à conclusão do processo eleitoral em curso.

iv. Em função do evoluir da situação no país, será oportunamente retomado o processo eleitoral em

curso, com aprovação de novo calendário eleitoral.

As dúvidas e omissões resultantes do presente Despacho serão dirimidas e ultrapassadas por Despacho do

Presidente do Instituto.

Publicite-se nos locais de estilo do Instituto.

Beja, 23 de março de 2020

João Paulo de Almeida Lança Trindade
Presidente do Instituto Politécnico de Beja
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