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PRESIDENTE DA REPUBLICA - LEI ELEITORAL 
Texto integral 

Decreto-Lei 319-A/76 - 3 Maio 

Com as alterafi:oes introduzidas pelos seguintes diplomas legais: 
Decreto-Lei 377-A/76, 19 Maio; Decreto-Lei 445-AI76, 4 lunho; Decreto-Lei 
456-A176,8 lunho; Decreto-Lei 472-AJ76, 15 lunho; Decreto-Lei 472-BI76, 15 
lunho; Decreto-Lei 495-AJ76, 24 lunho; Lei 69/78, 3 Novembro; Lei 45/80, 4 
Dezembro; Resolu,ao 83/81, 23 Abril; Lei 8/81, 15 lunho; Lei 28/82, 15 
Novembro; Lei 143/85,26 Novembro; Decreto-Lei 55/88, 26 Fevereiro; Lei 
31/91,20 lulho; Lei 72/93,30 Novembro; Lei 11/95, 22 Abril; Lei 35/95, 18 
Agosto; Lei llO/97, 16 ~bro; Lei 13/99,22 Mar,o; Lei Organica 3/2000, 24 
Agosto; Lei Organica ~25 Agosto 

::;;-
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As disposi.;:oes em italico encontram-se revogadas ou caducadas. 

o presente diploma regula a e/eh;:do do Presidente da Republica e adopta urn esquema semelhante ao 
dos res/antes diplomas eleitorais ja publicados para a e/eif;do da Assembleia da Republica, sem prejuizo 
da diversidade existenle entre as 6rgaos de soherania de Ido diferente estrutura. 
RespeUa-se 0 disposto no n° 2 do artigo 124 0 da Constituirydo da Repllblica. 0 qual exige que 0 direito de 
VOID seja exercido presencia/mente no terri/ario nacional. 
Quanta aos aspectos tecnicos de organiza9QO do acto eleitoral, maxime da campanha eleitoral e da 
constitui9aO das mesas das assembleias de volo, bem como, com as necessarias adapta90es, 0 Weito 
eleitoral, seguiu-se no esseneial a experiencia eleitoral anterior. 
Nestes lermos: 
Usando da faculdade conferida pe/o artigo 30 n.o I alinea 3) da Lei Cons/ilucional n.O 6/75, de 26 de 
Mar90, 0 Governo decreta e eu promulgo, para valer como lei, 0 seguinte: 

TiTULO [ 
Capacidade eleitoral 

CAPiTULO I 
Capacidade eleitoral act iva 

Artigo I" 
Capacidade eleitoral activa 

Sao e1eitores do Presidente da Republica as cidadaos portugueses recenseados no territorio nacional e os 
cidadiios portugueses residentes no estrangeiro que se encontrem inscritos nos cademos eleitorais para a 
eleicao da Assembleia da Republica a data de publicacao da presente lei. 

Artigo 20 

Portugueses plurinacionais 

t. Os portugueses havidos tambcm como cidadaos de outro Estado nao pcrdcm por esse facto a quatidadc 
de cidadaos eleitores. 
2. Para os efeilos do n° I, nao perdem a qua/idade de cidadaos elei/ores os portllglleses que eslejam a 
residir no terrilario eleiloral a data da abertura das opera90es de recenseamento e que anteriormente 
residiam em qua/quer das antigas co16nias tornados independentes, desde que se encontrem abrangidos 
por qualquer das disposil;oes do Decreto-Lei n.O 308-A/75, de 24 de JUl1ho, com 0 esclareeimento do 
despacho da Presideneia do Conselho de Ministros e do Ministerio da Jllsli(:a, datado de 8 de Setembro e 
publicado no Diorio do GOl'erno, de 16 do mesmo mes de 1975. 
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Artigo 3(1 
Incapacidades eleitorais 

Nao gozam de capacidade eleitoral activa: 
a) Os interditos por senten~a com transito em julgado; 
b) Os notoriamente reconhecidos como dementes, ainda que nao estejam interditos por sentent;a, quando 
intemados em estabelecimento psiquiatrico ou como tais dec1arados por umajunta de dois medicos; 
c) Os que estejam privados de direitos politicos, por decisao judicial transitada emjulgado. 

CAPiTULO II 
Capaeidade eleitoral passiva 

Artigo 4" 
Capacidade eleitoral passiva 

I. Sao elegiveis para a Presidencia da Republica os cidadaos eleitores portugueses de origem, maiores de 
35 anos. 
2. Os funcionarios do Estado ou de outras pessoas colectivas publicas nao precisam de autoriza~ao para se 
candidatarem Ii Presidencia da Republica. 

Artigo 5" 
Inelegibilidade 

Siio inelegiveis para a Presidencia da Republica os cidadiios feridos por qualquer das incapacidades 
eleitorais passivas previstas no Decreta-Lei n. 0 62 J -8/74, de 15 de Novembro. 

Artigo 60 

Incompatibilidade com 0 exercicio de funf;oes privadas 

I. Desde a data da apresenta~ao das candidaturas e ate ao dia da elei~ao os candidatos tern direito a 
dispensa do exercicio das respectivas fun~oes, sejam publicas ou privadas, contando esse tempo para 
lodos os efeitos, incluindo 0 direito it retribui~ao, como tempo de servi~o erectivo. 
2. Os magistrados judiciais ou do Ministc~rio PUblico em efectividade de servi~o, os militares em fun~oes 
de comando e os diplomatas chefes de missao, quando candidatos, suspendem obrigatoriamente 0 

exercicio das respectivas fun~oes, desde a data da apresenta~ao da candidatura ate ao dia da e1ei~ao. 

TiTULO II 
Sistema eleitoral 

CAPiTULO I 
Organiza~ao do colegio eleitoral 

Artigo 7° 
Circulo eleitoral tinieo 

Para 0 efeito da elei~ao do Presidente da Republica, existe urn s6 circulo eleitoral, com sede em Lisboa. 

Artigo go 
Colegio eleitoral 

Ao circulo (mico corresponde urn colegio eleitoral. 
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CAPiTULO II 
Regime da elei~ao 

Artigo 9° 
Modo de eleh;ao 
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o Presidente da Republica sera eleito por lista uninominal, apresentada nos termos do artigo 13°. 

Artigo 10" 
Criterio da elei4;ilo 

1. Sera eleito 0 candidato que obtiver rnais de rnetade dos votos validarnente expressos, nao se 
considerando como tal os votos em branco. 
2. Se nenhum dos candidatos obtiver esse nurnero de votos, proceder-se-a a segundo sufnigio, ao qual 
concorrerao apenas os dois candidatos rnais votados que nao tenharn retirado a sua candidatura. 

TiTULO III 
Organizal;ilo do processo eleitoral 

CAPiTULO I 
Marc91;ilo da data da eleil;ilo 

Artigo 11° 
Marcal;ilo da eleil;ilo 

I. 0 Presidente da Republica marcara a data do primeiro sufragio para a eiei'Yao para a Presidencia da 
Republica com a antecedencia minima de 80 dias. 
2. No caso previsto no n.o 2 do artigo anterior, 0 segundo sufragio realizar-sc-a no vigesimo primeiro dia 
posterior ao primeiro. 
3. Tanto 0 primeiro como 0 eventual segundo sufnigio realizar-se-ao nos 60 dias anteriores ao termo do 
mandato do Presidente da Republica cessante, au nos 60 dias posteriores a vagatura do cargo. 

Artigo 12" 
Dia da eleil;ilo 

I. 0 dia da eiei'Yilo e 0 mesmo em todo 0 territ6rio nadonal. 
2. No estrangeiro, a votaIYilo inicia-se no 2° dia anterior ao marcado para a elei'Yao no territ6rio nacional e 
encerra-se neste dia. 
3. No estrangeiro, a vota'Yilo decorre entre as 8 e as 19 horas, competindo a mesa da assembleia de voto, 
com a colabora'Yao dos delegados dos candidatos, garantir as condi'Yoes de Iiberdade de voto durante os 
tres dias de vota'Yilo e as suas interrup'Yoes, bern como a inviolabilidade das umas eleitorais, que sao 
seladas no inicio das operac;Bes eleitorais. 

CAPiTULO II 
Apresenta4;ao de candidaturas 

SEc<;:Ao I 
Propositura das candidaturas 

Artigo 13" 
Poder de apresenta't8o de candidatura 

1. As candidaturas s6 poderilo ser apresentadas por urn minimo de 7.500 e urn maximo de 15.000 
cidadaos eleitores. 
2. Cada cidadilo eleitor s6 podera ser proponente de urna unica candidatura a Presidencia da Republica. 

Artigo 14° 
Apresenta4;8o de candidaturas 

I. A apresenta'Yilo de candidaturas faz-se perante 0 Supremo Tribunal de JusJir;a ate trinta dias antes da 
data prevista para a c1ei'Yao. 
2. Terminado 0 prazo para a aprcsenta'Yao das candidaturas, 0 Presidente mandara afixar par edital a porta 
do edificio do Tribunal uma rela'Yilo com 0 nome dos candidatos. 

Artigo 15° 
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Requisitos formais da apresentalfao 

I. A apresenta'Yao consiste na entrega de uma declara'Yao subscrita pelos cidadaos eleitores previstos no 
artigo 13° contendo 0 nome e dernais elementos de identificacao do candidato. 
2. Cada candidatura sera ainda instruida com documentos que fa'Yam prova bastante de que 0 candidato e 
maior de 35 anos, portugues de origem, estA no gozo de todos os direitos civis e politicos e estA inscrito 
no recenseamento eleitoral. 
3. Devera ainda constar do processo de candidatura uma deciara'Yao do candidato, i1idivel a todo 0 tempo, 
da qual conste que nao esta abrangido pelas inelegibilidades faadas pelo artigo 5° e de que aceita a 
candidatura. 
4. Os proponentes deverao fazer prova de inscricao no recenseamento, indicando, tambem, 0 numero, 
data e entidade emitente do respectivo bilhete de identidade ou passaporte. 
5. Para efeitos do disposto no n.o 1, devem entender·se por mais elementos de identificacao os seguintes: 
idade, numero, arquivo de identificacao e data do bilhete de identidade, filiacao, profissao, naturalidade e 
residencia. 
6. Para os efeitos dos n.os 2 e 4, a prova de inscricao no recensearnento eleitoral sera feita por meio de 
documento passado pela comara municipal all, em Usboa e Porto, pela administrafao do bairro, no 
prazo de cinco dias, a contar da recepcilo do respectivo requerimento. 
7. 0 proponente devera apresentar ° requerimento da certidilo referida no n.o 6, em duplicado, indicando 
expressamente 0 nome do candidato proposto, devendo 0 duplicado ser arquivado. 
8. Em caso de extravio da certidao devidarnente comprovado, podenl ser passada 28 via, onde se fani 
expressamente mencao desse facto. 

Artigo 16° 
Mandatarios e representantes das candidaturas 

I. Cada candidato designara urn mandatiirio para 0 representar nas operacoes referentes ao julgamento da 
elegibilidade e nas operacoes subsequentes. 
2. A morada do mandatario sera scmpre indicada no processo de candidatura e quando nao residir em 
Lisboa escolhenl ali domicilio para 0 efeito de ser notificado. 
3 - Cada candidato pode nomear representante seu em cada sede de distrito au Regiao Autonoma, no 
territorio nadonal, ou em cada area consular, no estrangeiro, para a pratica de quaisquer actos 
relacionados com a candidatura. 

Artigo 1;0 
Recepfiio de candidaluras 

Findo 0 prazo para a apresenta9fio das candidatllras, 0 juiz-presidente, sem prejuizo do n° 2 do artigo 
14~ verificara, dentro dos tres dias subsequentes, a regularidade do processo, a autenticidade dos 
documentos que 0 integram e a elegibilidade dos candidatos. 

Artigo 18° 
Irregularidades processuais 

Verificando·se irregularidades processllais, 0 juiz.presidente mandara notificar imediatamente 0 

mandatario do candidato para as sliprir no prazo de vinle e quatro horas. 

Sera rejeitado 0 candidalo inelegivel. 

Arligo 19° 
Rejeifiio de candidaturas 

Artigo 20° 
Rec/ama~iio 

1. Das decisoes do juiz·presidenle relativas a apresenta9iio de candidaluras poderao, ate vinle e qualro 
horas apos a notifica~ao da decisiio, reclamar para 0 proprio jlliz presidente os candidatos ou os seils 
mandalarios. 
2. 0 juiz-presidente devera decidir no prazo de vinle e qllatro horas. 
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3. Quando nao haja rec/ama~oes ou decididas as que ten ham sMo apresentadas, 0 juiz-presidente 
mandara afaar a porta do edificio do Tribunal uma rela~ao completa de todas as candidaturos 
admitidas. 

Artigo 21° 
Sorteio das candidaturas apresentadas 

1. Findo 0 prazo do n° 1 do artigo 14°, e nas vinte e quatro horas seguintes, 0 juiz-presidente procedera 
ao sorteio das candidaturos que tenham sido apresentadas a elei~ao na presen~a dos respectivos 
candidatos ou seus mandatOrios, para e/eito de Ihes atribuir uma ordem nos bolelins de voto. 
2. A realiza~ao do sorteio nao implica a admissao das candidaturas, devendo considerar-se sem efeito 
relativamente as candidaturas que, nos tennos dos artigos 17° e seguintes, venham a ser definitivamente 
rejeitadas. 

Artigo 22° 
Auto do sorte;o 

1. Da opera{:llo re/erida no artjgo anterior lavrar-se-a auto. 
2. A Comissiio Nacional de Elei~oes sera enviada copia do auto. 
3. Aos governadores civis serllo enviadas capias do auto. 

Artigo 23° 
Pu blica~ao das listas 

- As candidaturas definitivamente admitidas sao de imediato enviadas, por cepia, ao govemador civil, 
que as pUblicani no prazo de dois dias, mediante edital afixado a porta do govemo civil e de todas as 
camaras municipais e juntas de freguesia, bern como das embaixadas, consulados c postos consulares. 
2. No dia da eleiyilo, as candidaturas sujeitas a sufnlgio serao novamente publicadas por editais afixados a 
porta e no interior das assembleias de voto, a cujo presidente elas serao enviadas pelo govemador civil 
juntamente com as boletins de voto. 

Artigo 24° 
Imunidade dos candidatos 

l. Nenhum candidato podera ser sujeito a prisao preventiva, a nao ser em caso de flagrante delito de 
crime punivel com pena maior. 
2. Movido procedimento criminal contra algum candidato e indicado este por despacho de pronuncia ou 
equivalente, 0 processo s6 podera seguir ap6s a proclamayao dos resultados da elei~ao. 

SECI;:AO II 
Contencioso da apresenta~ao das candidaturas 

Arligo 25° 
Recurso para 0 tribunal pleno) 

1. Das decisoes finals do juiz-presidente e relalivas Ii apresentafiio de candidaturas cabe recurso para 0 

tribunal plena. 
2. 0 recurso deve ser interposto no prazo de vinte e quatro horas, a contar do afuQ(;iio das candidaturas 
a que se re/ere 0 n° 3 do artigo 200. 

Artigo 26° 
Legitimidade 

Tern legitimidade para interpor 0 recurso os candidatos au respectivos mandatarios. 

Arligo 2r 
Requerimenlo de interposifiio de recurso 

o requerimenlo de interposifiio do recurso, do qual constariio os seus jundamenlos, sera entregue no 
Supremo Tribunal de Justifa acompanhado de lodos os elementos de prova. 
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Artigo 28° 
Decisiio 

o Supremo Tribunal de Justic;a. em plenario. decidira definitivamente. no prazo de vinte e quatro horas. 

SEc<;:Ao III 
Desistencia ou morte de candidatos 

Artigo 29° 
Desistencia de candidatu ra 

- Qualquer candidato pode desistir da candidatura ate setenta e duas horas antes do dia da elei~ao, 
mediante declara~ao escrita, com a assinatura reconhecida por notario, apresentada ao Presidente do 
Tribunal Constitucional. 
2. Verificada a regularidade da declara~ao de desistencia, 0 presidente do Tribunal manda imediatamente 
afixar copia it porta do edificio do Tribunal e notifica do facto a Comissao Nacional de Elei~oes e os 
govemadores civis. 
3. Apos a realiza~ao do primeiro sufnlgio, a eventual desistencia de qualquer dos dois candidatos mais 
votados 56 pode ocorrer ate as 18 horas do segundo dia posterior a primeira vota~ao. 
4. Em caso de desistencia nos termos do numero anterior sao sucessivamente chamados os restantes 
candidatos, pela ordem de vota~ao, para que, ate as 12 horas do terceiro dia posterior a primeira vota~ao, 
comuniquem a eventual desistencia. 

Artigo 30° 
Morte ou incapacidade 

1. Em caso de morte de qualquer candidato au de qualquer outro facto que 0 incapacite para 0 exercicio 
da fun~ao presidencial, sen! reaberto 0 processo eleitoral. 
2. Verificado 0 cbito ou declarada a incapacidade, 0 presidente do Tribunal Constitucional dani 
publicidade ao facto, par declara~ao a inserir imediatamente na I a Serie do Diario da Republica. 
3. 0 Presidente da Republica marcani a data da elei~ao nas 48 horas seguintes ao recebimento da decisao 
do Tribunal Constitucional que verificou a morte au a declarac;ao de incapacidade do candidato. 
4. Na repetic;ao do acto de apresentac;ao de candidaturas e facultada aos subscritores a dispensa de jun~ao 
de certidoes anteriormente apresentadas. 

CAPiTULO III 
Constituh;ao das assembleias de voto 

Artigo 31 0 

Assembleia de voto 

I. A cada freguesia corresponde uma assembleia de voto. 
2. As assembleias de voto das freguesias com urn numero de eleitores sensivelrnente superior a 1.000 sao 
divididas em sec~oes de voto, de modo que 0 numero de eleitores de cada uma nao ultrapasse 
sensivelmente esse limite. 
3. Ate ao 35° dia anterior ao dia da elei~ao, 0 presidente da camara municipal determina as 
desdobramentos previstos no numero anterior, comunicando-os imediatamente a correspondente junta de 
freguesia. 
4. Oa decisao referida no numero anterior cabe recurso, a interpor no prazo de 2 dias, por iniciativa das 
juntas de freguesia au de, pelo menos, 10 eleitores de qualquer assembleia de voto, para 0 govemador 
civil au, nas Regioes Aut6nomas, para 0 Ministro da Republica, que dec idem, em definitivo e em igual 
prazo. 

Artigo31'-A 
Assembleia de voto no estrangeiro 
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A cada seq:ao ou posto consular corresponde uma assembleia de voto. procedendo-se ao respectivo 
desdobramento quando ai estejam inscritos mais de 1000 eleitores. 

Artigo 32° 
Dia e hora das assembleias de voto 

1. As assembleias de voto reunir-se-ao no dia marcado para a eleir;:ao, as 8 horas da manha, em todo 0 

territ6rio nacional. 
2. No estrangeiro, as assembleias de voto reunem-se nos tennos dos n,os 2 e 3 do artigo 12°. 

Artigo 33" 
Local das assembleias de voto 

I. As assembleias de voto deverao reunir-se em edificios publicos, de prefen!ncia escolas, sedes de 
municipios ou juntas de freguesia, que ofereryam as indispensaveis condir;oes de capacidade, seguranrya e 
acesso. Na falta de edificios publicos em condir;oes toleniveis, recorrer-sc-a a urn edificio particular 
rcquisitado para a efeito. 
2. Compete ao presidente da camara ou da comissao administrativa municipal e, nos conce/hos de Lisboa 
e Porto, aos administradores de bairro respectivos dcterminar os locais ern que funcionarao as 
assembleias eleitorais. 

Artigo 33"-A 
Locais de assembleia de voto no estrangeiro 

Sao constituidas assembleias de voto: 
a) Nas representar;oes diplomaticas, nos consulados e nas delegaryocs extemas de ministerios e 
instituir;oes publicas portuguesas; 
b) Se estritamente necessaria, noutros locais em que seja possivel assegurar a fiscalizar;ao das operarroes 
cleitorais par delegados de pelo menos dois dos candidatos a Presidencia da Republica. 

Artigo 34° 
Editais sabre as assembleias de voto 

I. Ate ao 15° dia anterior ao dia da eleirrao, as presidentes das cfimaras municipais, par editais afixados 
nos lugares de estilo, anunciam a dia, ahara e as locais em que se reunirao as assembleias de voto e as 
desdobramentos e anexar;:oes destas, se a eles houver lugar. 
2. Tratando-se de assembleias de voto que funcionem fora do territ6rio nacional, a competencia prevista 
no numero anterior pertence ao presidente da comissao recenseadora. 
3. No caso de desdobramento ou anexar;ao de assembleias de voto, constara igualmente dos editais a 
indicar;:ao dos cidadaos que deverao votar em cada assembleia. 

Artigo 35" 
Mesas das assembleias e seq:oes de voto 

I. Em cada assembleia de voto sera constitufda uma mesa para promovcr e dirigir as operaryoes eleitorais. 
2. A mesa sera composta par urn presidente e respectivo suplente c tres vogais, sendo urn secrehirio e dais 
escrutinadores. 
3. Nao podem ser designados membros da mesa os e1eitores que nao saibam ler e escrever portugues e, 
salvo nos casas previstos no n.o 2 do artigo 38°, deverao fazer parte da assembJeia au secryao de voto para 
que foram nomeados. 
4. Salvo motivo de forr;a maior au justa causa, e obrigat6rio a desempenho das funr;oes de membro da 
mesa da assembleia de voto. 
5. Sao causasjustificativas de impedimenta: 
a) Idade superior a 65 anos; 
b) Doenrya au impossibilidade fisica comprovada pelo delegado de saude municipal; 
c) Mudanrya de residencia para a area de outro municipio, comprovada pel a junta de freguesia da nova 
residencia; 
d) Ausencia no estrangeiro, devidamente comprovada; 
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e) Exercicio de actividade profissional de caracter inadiavel, devidamente comprovada por superior 
hierarquico. 
6. A invocar;:ao de causa justificativa e feita, sempre que 0 e1eitor 0 possa fazer, ate tres dias antes da 
eleir;:ao, perante 0 presidente da camara municipal. 
7. No caso previsto no numero anterior 0 presidente da camara procede imediatamente ii substituir;:ao, 
nomeando outro eleitor pertencente ii assembleia de voto. 

Artigo 36" 
Delegados das candidaturas 

I. Em cada assembleia de voto havera urn delegado e respectivo suplente de cada candidanrra proposta a 
eleir;:ao. 
2. Os delegados das candidaturas poderao nao estar inscritos no recenseamento correspondente a 
assembleia de voto em que deverao exercer as suas funr;:oes. 

Artigo 37" 
Designalfao dos delegados das candidaturas 

l. Ate ao 20° dia anterior ao dia da elei'Yao os candidatos ou os mandatarios das diferentes candidaturas 
indicarao, por escrito, ao presidente da camara ou da comissao administrativa municipal e, nos concelhos 
de Lisboa e PorIa, aos administradores de bairro respeclivos tantos delegados e tantos suplentes quantas 
as sec~oes de voto em que haja sido desdobrada a assembleia de voto. 
2. A cada delegado e respectivo suplente sera antecipadamente entregue uma credencial, a ser preenchida 
pelo proprio, devendo ser apresentada para assinatura e autentical;ao a autoridade referida no numero 
anterior aquando da indica~ao nesse numero exigida. 
3. Ate aD decimo dia anterior ao dia da elei~ao os candidatos ou mandatarios das diferentes candidaturas 
poderao ainda aprescntar ou completar a indical;ao de delegados, mas a designa~ao referida no n.o I do 
anigo 38° preferini a de delegado, se recair na mesma pessoa. 
4. Nao e Hcito aos candidatos impugnar a elei'Y3.o nas sec~oes de voto com base em falta de quaJquer 
deJegado. 

Artigo 38" 
Designalf30 dos membros das mesas 

l. Ate ao 15° dia anterior ao dia da elei~ao, 0 presidente da camara municipal designani de entre os 
cidada.os eleitores inscritos em cada assembleia ou sec~ao de voto os que deverao fazer parte das mesas 
das assembleias ou secl;oes de voto. 
2. Nas secl;oes de voto em que 0 numero de cidadaos com os requisitos necessarios Ii constitui'Y30 das 
mesas seja comprovadamente insuficiente, compete aDs presidentes das camaras municipais nomear, de 
entre os cidadaos inscritos no recenseamento eleitoral da mesma freguesia, os membros ern falta. 
3. Os nomes dos memhros da mesa constarao de edital afixado, no prazo de quarenta e oito horas, Ii pona 
da sede da junta de freguesia, e contra a escolha podeni qualquer eleitor reclamar perante 0 presidente da 
camara municipal nos dois dias seguintes, com fundamento em preteri'Yao dos requisitos fixados na 
presente lei. 
4. Aquela autoridade decidini a reclama~ao em vinte e quatro horas e, se a atender, procedera 
imediatamente a nOVa designa~ao atraves de sorteio efectuado no edificio da camara municipal ou da 
administrQ(;Go de bairro e nu presen'Ya dos delegados das candidaturas concorrentes Ii elei'Yao na sec'Yao 
de voto em causa. 
5. Ate cinco dias antes do dia da eleiyao, 0 presidente da camara municipal lavrara 0 alvara de nOmeal;aO 
dos membros das mesas das assembleias eleitorais e participani as nomcayoes ao governador civil e as 
juntas de freguesia compctentes. 
6. Tratando-se de assembleias de voto que reunam fora do tcrritorio nacional, as competencias do 
presidente da camara municipal entender-se-ao deferidas aD presidente da comissao recenseadora. 
7 - Tratando-se de assembleias de voto que reunam fora do territorio nacional, 0 edital a que se refere a 
n.o 3 sera afixado Ii porta das instala~oes onde as mesmas devam reunir no dia da elei.;ao. 
8 - No caso referido no numero anterior, e dispensada a participayao prevista no n.o 5. 
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Artigo 39" 
Constituit;ii.o da mesa 

1. A mesa da assembleia de voto nilo podera constituir-se antes da hora marcada para a reunUlo da 
assembleia, nem em local diverse do que hOllver side deterrninado, sob pena de nulidade de todos os 
aetas que praticar e da eleic;:ao. 
2. Apos a constituic;:ao da mesa sera togo afixado a porta do edificio em que estiver reunida a assemhleia 
de voto urn edital, assinado pela presidente, contendo os nomes dos cidadilos que formam a mesa e 0 

numero de eleitores inscritos. 
3. Sem prejuizo do disposto no n.o I, os membros das mesas das assembleias au secc;:oes de voto deverao 
estar presentes no local do seu funcionamento urna hora antes da marcada para 0 initio das operayoes 
eleitorais, a tim de que estas passam comec;:ar it hora tixada. 

Artigo 40" 
Permanencia da mesa 

1. Constituida a mesa, ela nao podera ser alterada, salvo caso de for~a maior. Da altera~ao e das suas 
razoes sera dada conta em edital afixado no local indicado no artigo anterior. 
2. Para a validade das opera~oes eleitorais e necessaria a presen~a, em cada momento, do presidente ou 
do seu suplente e de, pelo menos, dois vogais. 

Artigo 400-A 
Dispensa de actividade profissional 

I - Os membros das mesas das assembleias de voto gozam do direito a dispensa de actividade profissional 
no dia da realiza~ao da elei~ao e no seguinte, sem prejuizo de todos os seus direitos e regalias, incluindo 0 

direito a retribui~ao, devendo para 0 efeito comprovar 0 exercicio das respectivas fun~oes. 
2 - No estrangeiro, identico direito e atribuido aos membros da mesa que exer~am fun~oes em entidades 
ou selVi~os oficiais nacionais. 

Artigo 41° 
Poderes dos delegados das candidaturas 

I. Os deJegados das candidaturas tern os seguintes poderes: 
a) Ocupar os lugares mais proximos da mesa, de modo a poder fiscalizar todas as opera~oes de vota~ao; 
b) Consultar a todo 0 momento as copias dos cademos de recenseamento eleitoral utilizadas pela mesa da 
assembleia de voto; 
c) Ser ouvidos e esciarecidos accrca de todas as questoes suscitadas durante 0 funcionamento da 
assembleia de voto, quer na fase da vota~ao, quer na fase de apuramento; 
d) Apresentar oral mente ou par escrito reclama~oes, protestos au contraprotestos relativos as opera~oes 
de voto; 
e) Assinar a acta e rubricar, selar e lacrar todos os documentos respeitantes as opera~oes de voto; 
f) Obter certidoes das opcra~ocs de vota~ao e apuramento. 
2. Os delegados das candidaruras nao podem ser designados para substiruir membros da mesa faltosos. 

Artigo 41°_A 
Imunidades e direitos 

I. Os delegados das candidaturas nao podem ser detidos durante 0 funcionamento da assembleia de voto, 
a nao ser por crime puoivel com pena de prisilo superior a tres aoos e em flagrante deli to. 
2. Os delegados das caodidaruras gozam do dircito consignado no artigo 40°_A. 

Artigo 42" 
Cadernos eleitorais 

Logo que definidas as assembleias de voto e designados os mcmbros das rcspectivas mesas, cada uma 
destas devera extrair duas copias ou fotocopias dos cademos de recenscamcnto, cuja exactidao sera 
confinnada pela comissao de rccenscamento, destinadas aos escrutinadores. 
Os delegados das candidaturas poderao extrair tambem copia ou fotoc6pia dos cademos. 

PRESIDENTE DA REPUBLICA - LEI ELEITORAL 9 



2. Quando houver desdobrarnento da assernbleia de voto, as c6pias ou fotoc6pias abrangern apenas as 
folhas dos cademos correspondentes aos eleitores que hajarn de votar em cada secfYao de voto. 
3. As c6pias ou fotoc6pias previstas nos nurneros anteriores deverao ser obtidas, 0 mais tardar, ate dois 
dias antes da eleifYao. 

Artigo 43° 
Outros elementos de trabalho da mesa 

I. 0 presidente da camara ou da comissao administrativa municipal ou, nos concelhos de Lishoa e Porto, 
o administrador de bairro entregara a cada presidente da assembleia de voto, ate tres dias antes do dia 
designado para a eleifYao, urn cademo destinado as actas das opera.;oes eleitorais, com termo de abertura 
por e1e assinado e com todas as folhas por e1e rubricadas, bern como os impressos e mapas que se tomern 
necessarios. 
2. As entidades referidas no numero anterior entregarao tambem a cada presidente de assembleia ou 
secfYao de voto, ate tres dias antes do dia designado para a elei.;ao, os boletins de voto que Ihe foram 
remetidos pelo govemador civil. 

TiTULO!V 
Campanha eleitoral 

CAPiTULO! 
Principios gerais 

Artigo 44° 
[nicio e termo da campanha eleitoral 

I. 0 periodo da campanha eleitoral inicia-se no 14° dia anterior e finda as 24 horas da antevespera do dia 
marcado para a elei.;ao. 
2. A campanha eleitoral para 0 segundo sufnigio decorre desde 0 dia seguinte ao da afixayao do edital a 
que se refere 0 artigo 109° ate as 24 horas da antevespera do dia marcado para a vota.;ao. 
3. Em caso de alraso na atixa~ao do edital a que se refere 0 artigo 109°, a carnpanha eleitoral decorrera 
sempre entre 0 8° dia anterior e as 24 horas da antevespera do dia da elei~ao. 

Artigo 45° 
Promo~ao e realiza~ao da campanha eleitoral 

1. A promo.;ao e realiza~ao da campanha em todo 0 territorio eleitoral cabera sempre aos candidatos, seus 
proponentes ou partidos polfticos que apoiem a candidatura, scm prejuizo da participayao activa dos 
cidadaos na campanha. 
2. 0 apoio dos partidos deve ser objecto de uma declara.;ao fonnal dos orgaos dirigentes. 

Artigo 46° 
Igualdade de oportunidade das candidaturas 

Todas as candidaturas tern direito a igual tratamento por parte das cntidades publicas e privadas, a tim de 
efectuarem, livremente e nas melhores condi.;oes, a sua campanha eleitoral. 

Artigo 47° 
Neutralidade e imparciaJidade das entidades publicas 

Os titulares dos orgaos e os agentes do Estado, das pessoas colectivas de direito publico, das pessoas 
colectivas de utilidade publica administrativa, das sociedades concessionarias de servi.;os publicos, de 
bens de dominic publico ou de obras publicas e das sociedades de economia publica ou mista devem, no 
exercicio das suas fun.;oes, manter rigorosa neutralidade perante as diversas candidaturas e os partidos 
politicos. Nessa qualidade, nao poderno intervir, directa ou indirectamente, na campanha eleitoral, nem 
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praticar actos que, de algum modo, favore'Yam ou prejudiquem urn concorrente as elei'Yoes em detrimento 
ou vantagem de outros. 

Artigo 48° 
Liberdade de expressiio e de iDformal;ao 

l. No decurso da campanha eleitoral Dao podeni ser imposta qualquer Iimita'Yao a livre expressao de 
principios politicos, economicos e sociais, sem prejuizo de eventual responsabilidade civil e criminal. 
2. Durante 0 perfodo da campanha eleitoral nao poderao ser aplicadas as empresas que explorem meios de 
comunica'Yao social, nem aos seus agentes, por actos integrados na campanha, quaisquer san.yoes, sem 
prejuizo da responsabilidade em que incorram, a qual so sera efectiva apos 0 dia da elei.yao. 

Artigo 49° 
Liberdade de reuDiao 

A Iiberdade de reuniao para fins eleitorais e no perfodo da campanha eleitoral rege-se pelo disposto na lei 
geral sobre 0 direito de reuniao, com as seguintes especialidades: 
a) 0 aviso a que se refere 0 n.o 2 do artigo 20 do Decreto-Lei n.O 406174, de 29 de Agosto, devera ser feito 
pelo candidato quando se trate de reunioes, comicios, manifesta.yoes ou desfiles em lugares publicos ou 
abertos ao publico e a realizar por esse candidato; 
b) Os cortejos e desfiles poderao ter lugar em qualquer dia e qualquer hora, respeitando-se apenas os 
limites impostos pela manuten.yao da ordem publica, da liberdade de transito e de trabalho e ainda os 
decorrentes do periodo de descanso dos cidadaos; 
c) 0 auto a que alude 0 nO 2 do artigo 5° do Decreto-Lei n.o 406174, de 29 de Agosto, devera ser enviado, 
por copia, ao presidente da Comissao Nacional das Elei'Yoes e ao candidato interessado; 
d) A ordem de altera.yao dos trajectos ou desfiles seni dada pel a autoridade competente e por escrito ao 
candidato interessado e comunicada a Comissao Nacional das Elei.yoes; 
e) A utiliza~ao dos lugares publicos a que se refere 0 artigo 90 do Decreto-Lei n° 406174, de 29 de Agosto, 
devera ser repartida igualmente pel os concorrentes; 
f) A presen.ya de agentes de autoridade a reunioes organizadas por qualquer candidatura apenas podeni ser 
solicitada pelo orgao competente da candidatura que as organizar, ficando esses orgaos responsaveis pela 
manuten.yiio da ordem quando nao fa'Yam tal solicita.yao; 
g) 0 limite a que alude 0 artigo 110 do Decreto-Lei n.o 406174, de 29 de Agosto, sera alargado ate as 2 
horas da madrugada durante a campanha eleitoral; 
h) 0 recurso previsto no n.o 1 do artigo 140 do Decreto-Lei n.o 406174, de 29 de Agosto, e interposto no 
prazo de quarenta e oito horas para 0 Tribunal Constitucional. 

Artigo 500 
Pro;b;~iio de d;vulga~iio de sondagens 

Desde 0 inicio da campanha eleitoral e ate ao dia imediato ao da eleir;iio e proibida a divulgar;iio dos 
resultados de sondagens ou inqueritos relativos a atitude dos eleitores perante os concorrentes a eleir;iio. 

CAPiTULO" 
Propaganda eleitoral 

Artigo 510 
Propaganda eleitoral 

Entende-se por propaganda eleitoral toda a actividade que vise directamente promover candidaturas, seja 
actividade dos candidatos, dos subscritores das candidaturas ou de partidos politicos que apoiem as 
diversas candidaruras, nos termos do n.o 2 do arLO 45°, bern como a publicar;ao de textos ou imagens que 
exprirnam ou reproduzam 0 conteudo dessa actividade. 

Artigo 520 

Direito de antena 

I. Os candidatos ou representantes por si designados tern direito de acesso, para propaganda eJeitoral, as 
esta~5es de radio e de teJevisao, publicas e privadas. 
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2. Durante 0 periodo da eampanha eleitoral, as estacroes de radio e de televisao reservam as eandidaturas 
os seguintes tempos de antena: 
a) Radiotelevisao Portuguesa, S.A., em todos os seus eanais, incluindo 0 internaeional, e as estacroes 
privadas de televisiio: 

De segunda-feira a sexta-feirn quinze minutos, entre as 19 e as 22 horns; 
· Aos sabados e dorningos - trinta minutos, entre as 19 e as 22 horas; 
b) A Radiodifusao Portuguesa, S.A., em onda media e frequeneia modulada, ligada a todos os emissores 
regionais e na emissao internacional: 
· Sessenta minutos diarios, dos quais vinte minutos entre as 7 e as 12 horas, vinte minutos entre as 12 e as 
19 horas e vinte minutos entre as 19 e as 24 horas. 
c) As estacroes privadas de radiodifusao de ambito naeional, em onda media e frequeneia modulada, 
ligadas a todos os emissores, quando tiverem mais de urn: 
· Sessenta minutos diarios, dos quais vinte minutos entre as 7 e as 12 horns e quarenta minutos entre as 19 
e as 24 horns; 
d) As estacroes privadas de radiodifusao de ambito regional: 
· Trinta minutos diarios. 
3. Os tempos de emissao referidos no numero anterior sao reduzidos a dois ter~os no deeurso da 
eampanha para 0 segundo sufragio. 
4. Ate 5 dias antes da abertura da eampanha, quer para 0 primeiro quer para 0 segundo sufragio, as 
esta~oes devem indiear a Comissao Nacional de Eleicroes 0 honirio previsto para as emissoes. 
5. As estary5es de radio e televisao registam e arquivam, pelo prazo de urn ana, 0 registo das emissoes 
correspondentes ao exercicio do direito de antena. 

Artigo 53° 
Distribui't3o dos tempos reservados 

I. Os tempos de ernissao referidos no n.o 2 do artigo anterior sao atribuidos em condiryoes de igualdade as 
diversas candidaturas. 
2. A Comissao Nacional de Elci~ocs organizani, de acordo com 0 criteria referido no numero anterior, 
lantas series de emissoes quantas as candidaturas com direito a elas, procedendo-se a sorteio, tudo com a 
antecedencia de, pelo menos, dois dias em relaryao ao dia de abertura da carnpanha eleitoral. 
3. Na organizaryao e repartiryao das series de emissoes devera ficar prevista a inclusao de serviryos 
externos. 
4. No ultimo dia da campanha lodos os candidatos terao acesso as estaryoes oficiais da Radiodifusao 
Portuguesa e a Radiotelevisao Portuguesa entre as 21 e as 24 horas para uma intervenryao de dez minutos 
do proprio candidato, sendo a ordem de emissao sorteada em especial para este caso. 

Artigo 54" 
Publicac;oes de caracter jornalistico 

I. As publicaryoes noticiosas diarias ou nao diarias de periodicidade inferior a 15 dias, que pretendem 
inserir materia respeitante a campanha eleitoral devem comunid-Io a Comissao Nacional de Eleiryoes ate 
3 dias antes da abertura da campanha eleitoral. 
2. As publicaryoes referidas no n.o 1 deverao dar urn tratamento jornalistico nao discriminatorio as 
diversas candidaturas, nos tennos do Decreto-Lei n.O 85-0175, de 26 de Fevereiro. 
3. As disposicroes do n.o I nao se aplicam a imprensa estatizada, a qual devera sempre inserir materia 
respeitante a campanha eleitoral e cumprir, para efeito de igualdade de tratamento, 0 preceituado no 
decreto-Iei referido no numero anterior. 

Artigo 55" 
Salas de espectaculos 

I. Os proprietarios de salas de espcctaculos au de outros recintos de normal utilizaryao publica que reunam 
condiryoes para serem utilizados na campanha eleitoral deverao declani-Io ao govcmador civil do distrito 
ate dez dias antes da abertura da campanha, indicando as datas e horas em quc as salas ou recintos 
poderao ser utilizados para aquele fim. Na falta de deciaratrao ou em caso de comprovada carencia, 0 

govemador civil pode requisitar as salas e os recintos que considere necessarios a campanha e1eitoral, 
scm prejuizo da actividade nonnal e programada para os mesmos. 
2. 0 tcmpo destinado a propaganda eleitoral, nos tennos do numero antcrior, sera repartido igualmente 
pel as candidaturas que 0 desejem. 
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3. Ate quarenta e oito horas depois da abertura da campanha, 0 govemador civil, ouvidos os mandatarios 
das candidaturas, indicant os dias e as horas atribuidos a cada uma, de modo a assegurar a igualdade entre 
todas. 

Artigo 56" 
Propaganda fixa 

1. As juntas de freguesia deverao estabelecer, ate setenta e duas horas antes do inicio da campanha 
eleitoral, espa.;os especiais, em local certo, destinados Ii afixa.;ao de cartazes, fotografias, jomais murais, 
manifestos e avisos. 
2. Os espa~os reservados nos locais previstos nos m.irneros anteriores serao tantos quantas as 
candidaturas. 

Artigo 57° 
Utiliza-r3o em comum ou troca 

As diversas candidaturas poderao acordar na utiliza~ao comum ou na troca entre si de tempo de emissao 
ou esparyo de publicidade que Ihes pertenryam ou das salas de espectaculos cujo uso lhes seja atribuido. 

Artigo 58" 
Umites a publica/tao da propaganda eleitoral 

As publica.;oes referidas no n.o I do artigo 54°, que nao tenharn feito a cornunica.;ao ali prevista, nao 
podem inserir propaganda eleitoral, mas apenas a materia que eventual mente lhes seja enviada pela 
Comissao Nacional de Elei.;Oes. 

Artigo 59° 
Edificios publicos 

Os govemadores civis procurarao assegurar a cedencia do uso para os fins da campanha eleitoral de 
edificios publicos e recintos pertencentes ao Estado e outras pessoas colectivas de direito publico, 
repartindo com igualdade a sua utiliza.;ao pelos concorrentes. 

Artigo 60° 
Custo da utiliZ8/tao 

1. Sera gratuita a utiliza.;ao, nos tcnnos consignados nos artigos precedentes, das emissoes das estaryoes 
publicas e privadas de radio e de televisao, das publicaryoes de caracter jomalistico e dos edificios ou 
recintos publicos. 
2. 0 Estado, atravcs do Ministcrio da Administra.;ao Intcma, compcnsani as esta.;oes de radio e de 
televisao pela utilizaryao, dcvidamcntc comprovada, correspondente as emissoes previstas no n.o 2 do 
artigo 52°, mediante 0 pagamento de quanti a con stante de tabelas a homologar pelo Ministro Adjunto ate 
ao 6° dia anterior ii abertura da campanha eleitoral. 
3. As tabelas referidas no m.imero anterior sao fixadas por uma comissao arbitral composta por urn 
rcpresentante do Secretariado Tccnico dos Assuntos para 0 Processo Eleitoral, urn da lnspec.;ao-Geral de 
Finan~as e urn de cada esta~ao de radio ou de televisao, consoante 0 caso. 
4. Os proprietarios das salas de espectaculos ou os que as explorern, quando fizerern a declara~ao prcvista 
no n.o I do artigo 55° ou quando tenha havido a requisiryao prevista no mesrno nurnero, dcvern indicar 0 

pre.;o a cobrar pela sua utilizaryao, a qual nao podera ser superior a urn quarto da lota.;ao da respectiva 
sala nurn espectil.culo nonnal. 
5. 0 pre~o referido no numero anterior e dernais condi.;aes de utilizaryao sao unifonnes para todas as 
candidaturas. 

Artigo 61" 
6rgaos dos partidos politicos 
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o preceituado nos artigos anteriores nao e aplicavel as publica.yoes de caracter jomalistico que sejam 
propriedade de partidos politicos, 0 que devera expressamente constar do respectivo cabe.yalho. 

Artigo 62" 
Esclarecimento cfvico 

Sem prejuizo do disposto nos preceitos anteriores, a Comissao Nacional das Elei.yoes promovera na 
Radiotelevisao Portuguesa, na Radiodifusao Portuguesa e na imprensa programas destinados ao 
esclarecimento objectivo dos cidadaos sobre 0 significado das elei.yoes para a vida do Pais, sobre 0 

processo eleitoral e sobre 0 modo de cada eleitor votar. 

Artigo 63" 
Pu blicidade comercial 

A partir da publica.yao do decreto que marque a data da eiei.yilo e proibida a propaganda politica feita 
directa ou indirectamente atraves dos meios de publicidade comercial. 

Artigo 64° 
Instala~ao do telefone 

I. As candidaturas terao direito it instala.yilo de urn telefone em cada serle de distrito. 
2. A instala'Yao prevista no numero anterior poden. ser requerida a partir da publica.yao do decreto que 
marque a data da elei.yao e devera ser efectuada no prazo de oito dias, a con tar do requerimento. 

Artigo 65° 
Arrendamento 

1. A partir da data da publica.yao do decreto a marcar 0 dia da elei.yao e ate vinte dias apos 0 acto eleitoral, 
os arrendatirios de pn!dios urbanos poderao, por qualquer meio, incluindo a subloca'Yao por valor nao 
excedente ao da renda, destina-Ios a prepara.yilo e realiza'Yao da campanha eleitoral, seja qual for 0 tim do 
arrendamento e sem embargo de disposi.yao em contnirio do respectivo contrato. 
2. Os arrendatirios, candidatos e subscritores das respectivas candidaturas serno solidariamente 
responsaveis por todos os prejuizos causados pel a utiliza.yao prevista no numero anterior. 

CAPiTULO III 
Finanfas eleitorais 

Artigo 66° 
Contabilizafdo das receitas e despesas 

1. Cada candidatura devera proceder a contabj/jza~oo discriminada de todas as receitas e despesas 
efectuadas com a apresentaryoo das candidaturas e com a campanha eleitoral, com a indica~ao precisa 
da origem daquelas e 0 destino destas. 
2. Todas as despesas de candidaturas e campanha e/eitoral seroo suportadas pelos respectivos 
candidatos, desde que par eles autorizadas, ou pe/os sells mandatarios ou representantes. 

Arligo 67" 
Contribuifoes de valor pecunitirio 

Candidatos e mandatcirios mio podem aceitar quaisquer contribllh;oes de valor pecuniario destinadas a 
campanha eleitoral provenientes directa au indirectamente de pessoas singulares ou coleclivas nacionais 
au nao nacionais, excepto as eJectuadas pe/os subscritores e pOl·lidos politicos que apoiem a respec/iva 
candida/ura. 

Ar/igo 68° 
Limite de despesas 

I. Cada candidato mio pode gas/ar com a respectiva candidatura e campanha elei/oral mais do que a 
importdncia global correspondente a 25 milhiies de escudos, actualizavel de acordo com a taxa de 
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injlQ(;ao anual medida pelo indice de pref;os no consumidor apurado pelo Instituto Nacional de 
Estatistica. 
2. Em caso de segundo sufragio. 0 limite de despesas previsto no numero anterior sera acrescido de 
metade. 

Arrigo 69° 
Fisca!izafiio das contas 

1. No prazo maximo de trinta dias. a partir do acto eleitoral. cada candidato devera prestar contos 
discriminadas da sua campanha eleitoral a Comissao Nacional de Eleiryoes e faze-las publicar em tres 
dos jornais didrios mais lidos do pais. 
2. A Comissao Nacional de Eleif;oes devera apreciar. no prazo de trinta dias. a regularidade das receltas 
e despesas e fazer publicar a sua apreciaryao num dos jornais diarios mais lidos do Pais. 
3. Se a Comissao Nacional de Eleiryoes verificar qualquer irregularidade nas contos. devera notificar 0 

candidato para apresentar. no prazo de quinze dias. novas contas regularizadas. Sobre as novas contas 
devera a Comissao Nacional de Eleiryoes pronunciar-se no prazo de quinze dias. 
4. Se 0 candidato nao prestar contas no prazo fuado no n. ° J deste arrigo. nao apresentar novas contas 
regularizadas. nos termos e no prazo do n. ° 3 deste artigo, ou se a Comissao Nacional de Eleiryoes 
concluir que houve infracf;ao ao disposto nos artigos 66° e 68~ devera lazer a respectiva participaryao 
criminal. 

riTULOV 
Elei~ilo 

CAPiTULO I 
Sufnigio 

SEcc;:Ao I 
Exercicio do direito de sufnigio 

Artigo 70' 
Presencialidade e pessoalidade do voto 

I - 0 direito de voto e exercido prcsencialmente, sem prejuizo do disposto nos artigos 70°_A, 70° -B, 70°
c e 70' -D. 
2. 0 direito de voto e exercido directamente pelo cidadao e1eitor. 
3. Nilo e admitida nenhuma fonna de representa~ao ou delega~ao no exercicio do direito de sufragio, sem 
prejuizo do disposto no artigo 74°. 

I. Podem votar antecipadamente: 

Artigo 70'-A 
Voto antecipado 

a) Os militares que no dia da realiza~ao da elei~ao estejarn irnpedidos de se deslocar it assembleia de voto 
por imperativo inadiavel de exercicio das suas fun~oes; 
b) Os agentes de for~as e servi~os que exer~am fun~oes de seguran~a interna nos tennos da lei e se 
encontrem em situa~ao amiloga ii prevista na alinea anterior; 
c) Os trabalhadores maritimos e aeromiuticos, bern como os ferroviarios e os rodoviarios de longo curso, 
que, por for~a da sua actividade pro fissional, se encontrem presumivelmente embarcados ou deslocados 
no dia da realiza~ao da elei~ilo; 
d) Os eleitores que por motivo de doen'Ya se encontrem internados ou presumivelmente internados em 
estabelecimento hospitalar e impossibilitados de se deslocar ii assemblcia de voto; 
e) Os eleitores que sc encontrem presos c nao privados de direitos politicos. 
f) Os membros que represcntcm oficialmcntc seiec'Yoes nacionais, organizadas par fedcra'Yoes desportivas 
dotadas de estatuto de utilidade publica desportiva, e se encontrem deslocados no estrangeiro, em 
competi~oes desportivas, no dia da realiza'YBo da elei~ao. 
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2 - Podem ainda votar antecipadamente os seguintes eleitores recenseados no territ6rio nacional e 
deslocados no estrangeiro: 
a) Militares, agentes militarizados e civis integrados em opera\,=oes de manuten\,=ao de paz, coopera\,=ilo 
tecnico-militar ou equiparadas; 
b) Medicos, enfenneiros e outros cidadaos integrados em missoes humanitirias, como tal reconhecidas 
pelo Ministerio dos Neg6cios Estrangeiros; 
c) Investigadores e bolseiros em institui~oes universitarias ou equiparadas, como tal reconhecidas pelo 
ministerio competente; 
d) Estudantes de escolas superiores, ao abrigo de programas de intercambio. 
3. Podem ainda votar antecipadamente os cidadilos eleitores conjuges ou equiparados, parentes ou afins 
que vivam com os e1eitores mencionados no mimero anterior. 
4. S6 silo considerados os votos recebidos na sede da junta de freguesia correspondente a assembleia de 
voto em que 0 e1eitor deveria votar ate ao dia anterior ao da realiza\,=ilo da e1ei~ao. 
5. As candidaturas concorrentes a elei.yao podem namear, nos tennos gerais, delegados para fiscalizar as 
opera\,=oes de voto antecipado, os quais gozam de todas as imunidades e direitos previstos nos artigos 400-
Ae41°-A. 

Artigo 700_B 
Modo de exercicio do direito de voto antecipado por militares, agentes de for~as e servi4;os de 
seguran4;a, trabalhadores dos transportes e membros que representem oficialmente selec~oes 
nacionai~ organizadas por federa4;oes desportivas dotadas de estatuto de utilidade publica 

desportiva 

I. Qualquer eleitor que esteja nas condi~oes previstas nas alineas a), b) e c) do artigo anterior pode 
dirigir-se ao presidente da camara do municipio em cuja area se encontre recenseado, entre 0 100 e 0 5° 
dias anteriores ao da e1ei~ao, manifestando a sua vontade de exercer antecipadamente 0 dire ito de 
sufragio. 
2. 0 eleitor identifica-se por fonna identica a prevista nos n.os I e 2 do artigo 87° e faz prova do 
impedimento invocado, apresentando documentos Olutenticados pelo seu superior hienirquico ou pela 
entidade patronal, consoante os casos. 
3. 0 presidente da camara municipal entrega ao e1eitor urn boletim de voto e dois sobrescritos. 
4. Urn dos sobrescritos, de cor branca, destina-se a reeeber 0 bolctim de voto e 0 outro, de cor azul, a 
conter 0 sobrescrito anterior e 0 documento comprovativo a que se refere 0 n.o 2. 
5. 0 e1eitor preenche 0 boletim em condi~oes que garantam 0 segredo de voto, dobra-o em quatro, 
introduzindo-o no sobrescrito de cor branca, que fecha adequadamente. 
6. Em seguida, a sobrescrito de cor branca e introduzido no sobrescrito de cor azul juntamente com 0 

rcfcrido documento comprovativo, sendo 0 sobrescrito azul fechado, lacrado e assinado no verso, de 
fonna legivel, pelo presidente dOl camara municipal e pelo cleitor. 
7. 0 presidente da camara municipal entrega ao e1eitor recibo comprovativo do exercicio do direito de 
voto, de modele anexo a esta lei, do qual constem 0 seu nome, residencia, mimero do bilhete de 
identidade e assembleia de voto a que pertence. bern como 0 respectivo numero de inscri~ao no 
recenseamenlo. sendo 0 documento assinado pelo presidente da camara e autenticado com 0 carimbo ou 
selo braneo do municipio. 
8. 0 presidente da camara municipal c1abora uma acta das opera~oes efectuadas. nela mencionando 
expressamente 0 nome, 0 numero de inscriryao c a frcgucsia onde 0 e1eitor se encontra inscrito, cnviando 
capia da mesma a assembleia de apuramento distrital respectiva. 
9. 0 presidente da camara municipal envia, pelo seguro do correia, 0 sobrescrito azul a mesa da 
assembleia de voto em que a e1eitor deveria exercer 0 direito de sufragio, ao cuidado da respectiva junta 
de freguesia. ate ao 4° dia anterior ao da rcalizaryao da elei~ao. 
10. A junta de freguesia remele os vatos recebidos ao presidente da mesa da assembleia de voto ate a hora 
prevista no artigo 32°. 
J 1. No caso de realizaryao de segundo sufragio as opera~6cs referidas nos nOs I a 7 efectuam-se entre 0 8° 
e 5° dias anteriores ao dia da elei~ao. 

Artigo 70'-C 
Modo de exercicio do direito de voto antecipado por doentes internados e por presos 

l. Qualquer eleitor que esteja nas condi~oes previstas nas alineas d) e e) do nO 1 do artigo 700-A pode 
requerer ao presidente da camara do municipio em que se eneontre recenseado, ate ao 20° dia anterior ao 
da elei~ao, a documenta~ao necessaria ao exercicio do direito de voto, enviando fotoc6pias autenticadas 
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do seu bilhete de identidade e do seu carmo de eleitor e juntando documento comprovativo do 
impedimento invocado, passado pelo medico assistente e confirmado pela direccrao do estabelecimento 
hospitalar, ou documento emitido pelo director do estabelecimento prisional, confonne os casos. 
2. 0 presidente cia ca.mara envia, por correio registado com aviso de recepcrao, ate ao 170 dia anterior ao 
da elei~ilo: 
a) Ao eleitor, a documentacrao necessaria ao exercicio do direito de voto, acompanhada dos documentos 
enviados pelo eleitor; 
b) Ao presidente da ca.mara do municipio onde se encontrem eleitores nas condicroes definidas no n° I, a 
relacrao nominal dos referidos eleitores e a indicacrao dos estabelecimentos hospitalares ou prisionais 
abrangidos. 
3. 0 presidente da camara do municipio onde se situe 0 estabelecimento hospitalar ou prisional em que 0 

eleitor se encontre intemado notifica, ate ao 160 dia anterior ao da eleicrao, as candidaturas concorrentes a 
eleh,ao, para cumprimento dos fins previstos no n.O 3 do artigo 700 -A, dando conhecimento de quais os 
estabelecimentos onde se realiza 0 voto antecipado. 
4. A nomeacrao de delegados das candidaturas deve ser transmitida ao presidente da ca.mara ate ao 140 dia 
anterior ao da eleicao. 
5. Entre 0 100 e 0 130 dias anteriores ao da eleicrao, 0 presidente da camara municipal em cuja area se 
encontre situado 0 estabelecimento hospitalar ou prisional com c1eitores nas condicroes do n.o 1, em dia e 
hora previamente anunciados ao respectivo director e aos delegados das candidaturas, desloca-se ao 
mesmo estabelecimento a fim de ser dado curnprirnento, com as necessarias adaptacroes ditadas pelos 
constrangimentos dos regimes hospitalares ou prisionais, ao disposto nos n.Os 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 do artigo 
anterior. 
6. 0 presidcnte da camara pode excepcionalmente fazer-se substituir, para 0 efeito da diligencia prevista 
no mimero anterior, por qualquer vereador do municipio devidamente credenciado. 
7. A junta de freguesia destinatiria dos votos recebidos da cumprimento ao disposto no n.o 10 do artigo 
anterior. 
8. As diligencias previstas no n.o I, na alinea b) do n.o 2, no n.O 3, no n.o 4 e no n.o 7 sao valiclas para 0 

segundo sufnigio. 
9. No caso de realizarrao de segundo sufnlgio, 0 disposto no n.o 2, alinea a), efectua-se ate ao r dia 
anterior ao dia da eleicrao. 
10.0 disposto no n.o 5 efectua-se entre 0 60 e 0 50 dias anteriores ao dia do segundo sufnigio. 

Artigo 70'-D 
Modo de exercicio do direito de voto antecipado por eleitores deslocados no estrangeiro 

I - Qualquer eleitor que esteja nas condicroes previstas no n.O 2 do artigo 700 _A pode exercer 0 direito de 
sufnigio entre 0 120 e 0 10° dias anteriores a eleicrao, junto das representarroes diplomaticas, consulares 
ou nas delegarroes externas dos ministerios e instituirroes publicas portuguesas previamente definidas pelo 
Ministerio dos Neg6cios Estrangeiros, nos termos previstos no artigo 70° -B, sendo a intervencrao do 
presidcntc da camara municipal da cornpetencia do funcioll<'lrio diplomatico designado para 0 efeito, a 
quem cabe remeter a correspondencia eleitoral pela via mais expedita it junta de freguesia rcspectiva. 
2 - No caso dos e1citores mencionados nas alfneas a) e b) do n.o 2 do artigo 700 -A, 0 Ministerio dos 
Neg6cios Estrangeiros, se reconhecer a irnpossibilidade da sua deslocacao aos locais referidos no numero 
anterior, designa urn funcionario diplomatico, que procede a recolha da correspondencia eleitoral, no 
periodo acima referido. 
3 - As operacroes eleitorais previstas nos nurneros antcriores podem ser fiscalizadas pelas candidaturas 
que nomeiem delegados ate ao 160 dia anterior a eleirrao. 
4 - No caso de realizarrao do segundo sufragio, as operarroes referidas nos numeros anteriores realizam-se 
entre 0 12° e 0 100 dias anteriores ao dia de e1eirrao, utilizando-se, se necessario, os boletins de voto do 
primeiro sufnigio. 

Artigo 71 0 

Unicidade de voto 

A cada eleitor s6 e pennitido votar urna vez. 

Artigo 72° 
Direito e dever de votar 

I. 0 sufnigio constitui urn direito e urn dever c1vico. 
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2. Salvo motivo justificado. 0 nao exercicio de direito de volo determina a inelegibilidade para os orgaos 
de soberania. bem como para os corpos administrativos. por periodo de tempo igua/ ao da durafaO do 
mandato do Presidenle da Republica. 
3. Compete ao juiz de direito da comarca respectiva dec/arar justiJicado 0 nao exercicio do direito de 
voto se tallhe houver sido requerido pelo interessado no prazo de sessenta dias apos a eleifaO. 

Artigo 73" 
Segredo do volo 

I. Ninguem pode ser, sob qualquer pretexto, obrigado a revelar 0 seu voto. 
2. Dentro da assembleia de voto e fora dela, ate a distancia de 500 metros, ninguem podenl revelar ern 
quallista vai votar ou votou. 

Artigo 74° 
Volo dos deficientes 

I. 0 eleitor afectado por doenl;a ou deficiencia fisica not6rias, que a mesa verifique nao poder praticar os 
actos descritos no artigo 87°, vota acompanhado de outro eleitor par si escolhido, que garanta a fidelidade 
de cxpressao do seu voto e que fica obrigado a sigilo absoluto. 
2. Se a mesa deJiberar que na~ se veri fica a notoriedade da doenl;a ou deficiencia fisica, exige que Ihe seja 
apresentado no acto de votacao atestado comprovativo da impossibilidade da pnitica dos actos referidos 
no numero anterior emitido pelo medico que exerca poderes de autoridade sanitaria na area do municipio 
e autenticado com 0 selo do respectivo servico. 
3. Para os efeitos do numero anterior, devem os centros de saude manter-se abertos no dia da eleicao, 
durante 0 periodo de funcionamento das assembleias eleitorais. 
4. Sem prejuizo da decisao da mesa sobre a admissibilidade do voto, qualquer dos respectivos membros 
ou dos delegados das candidaturas pode lavrar protesto. 

Artigo 75" 
Requisitos do exercicio do direito de voto 

Para que 0 eleitor seja admitido a volar devera estar inscrito no caderno eleitoml e ser reconhecida pela 
mesa a sua identidade. 

Artigo 760 

Local do exercicio do sufragio 

o direito de voto sera exercido apenas na assembleia eleitoral correspondente ao local por onde 0 eleitor 
esteja recenseado. 

SECCAO II 
Vota.;ao 

Artigo 77" 
Abertura da votacao 

l. Constituida a mesa, 0 presidente declarara iniciadas as operacoes eleitorais, mandara afixar 0 edital a 
que se refere a artigo 390

, n.o 2, procedeni com os restantes membros da mesa e os delegados das 
candidaturas a revista da camara de voto e dos documentos de trabalho da mesa e exibini a urna perante 
os e1eitores para que todos se possam certificar de que se encontra vazia. 
2. Nao havendo nenhurna irregularidade, imediatamente votarilo a presidente, os vogais e os delegados 
das candidaturas. 

Artigo 77"-A 
Procedimento da mesa em relacao aos votos anlecipados 

I. Apos terem votado os elementos da mesa, e no caso de existirem votos antecipados, 0 presidente 
procedeni a sua abertura e lancamento na urna, de acordo com 0 disposto nos numeros seguintes. 
2. 0 presidente entrega os sobrescritos azuis aos escrutinadores para verificarem se 0 e1eitor se encontra 
devidamente inscrito e se esui presente 0 documento comprovativo referido no n.o 2 do artigo 700 -8. 
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3. Feita a desearga no eademo de reeenseamento, 0 presidente abre 0 sobreserito braneo e introduz 0 

boletim de voto na uma. 

Artigo 78° 
Ordem de vota~ao 

Os eleitores votarilo pela ordem de ehegada a assembleia de voto, dispondo·se para 0 efeito em fila. 

Artigo 79" 
Continuidade das opera~oes eleitorais 

A assembleia eleitoral funeionani ininterruptamente ate serem eoncluidas todas as operar;:oes de votar;:ao e 
apuramento. 

Artigo 80° 
Encerramento da vota~ao 

I. A admissao de eleitores na assembleia de voto far-se-a ate as 19 horas. Depois desta hora apenas 
poderao votar os eleitores presentes. 
2. 0 presidente declarani eneerrada a votar;:ao logo que tiverem votado todos os eleitores inseritos ou, 
depois das 19 horas, logo que tiverem votado todos os eleitores presentes na assembleia de voto. 

Artigo 81" 
Nao realiza~ao da vota'tao em qualquer assembleia de voto 

I. Nilo pode realizar-se a votar;:ao em qualquer assembleia de voto se a mesa nao se puder constiruir, se 
ocorrer qualquer rumulto que detennine a interrupr;:ao das operar;:oes eleitorais por mais de tres horas ou 
se na freguesia se registar alguma calamidade no dia marcado para as eleir;:oes ou nos tres dias anteriores. 
2. No caso de nao realizar;:ao da votar;:ao por a mesa nao se ter podido constituir ou por qualquer tumulto 
ou grave perturbar;:ao da ordem publica realizar-se·a nova votar;:ao no segundo dia posterior ao da 
prime ira, tratando·se de primeiro sufragio. 
3. Ocorrendo alguma calamidade no primeiro sufragio ou ern qualquer das circunstancias impeditivas da 
votar;:ao, tratando-se de segundo sufragio, sera a e1eir;:ao efectuada no setimo dia posterior. 
4. Nos casas referidos nos numeros anteriores consideram-se sem efeito quaisquer aetas que 
eventualmente tenham sido praticados na assembleia de voto. 
5. 0 reconhecimento da impossibilidade de a eleir;:ao se efectuar e 0 seu adiamento competem ao 
governador civil ou, nas Regi5es Autonomas, ao Ministro da Republica. 
6. No caso de nova votar;:ao, nos termos dos n.os 2 e 3 nao se aplica 0 disposto na parte final do n.O 3 do 
artigo 35° e no artigo 85° e as membros das mesas podem ser nomeados pelo govemador civil OU, nas 
Regioes Autonomas, pelo Ministro da Republica. 
7. Se se tiver revelado impossivel a repetir;:ao da votarrao prevista nos n.os 2 e 3, par quaisquer das causas 
prcvistas no n.O I, proceder-se-a a realizarrao do apuramento definitivo sem ter em conta a votar;:ao em 
fa Ita. 

Artigo 82" 
Policia da assembleia de voto 

I. Compete ao presidente da mesa, coadjuvado pelos vogais desta, assegurar a liberdade dos eleitores. 
manter a ordem e, em geral, regular a policia na assembleia, adoptando para esse efeito as providencias 
necessarias. 
2. Nao e admitida na assembleia de voto a presenr;:a de pessoas manifestamente embriagadas ou drogadas 
au que sejam portadoras de qualquer anna ou instrumento susceptivel de como tal ser usado. 

Artigo 83" 
Proibi~ao de propaganda nas assembleias de voto 

I. E proibida qualquer propaganda dentro das assembleias de voto e fora delas ate a distancia de 500m. 

PRESIDENTE DA REPUBLICA. LEI ELEITORAL 19 



2. Par propaganda entende-se tambem a exibi~ao de simbolos, siglas, sinais, distintivos ou autocolantes 
de quaisquer candidaturas, partidos ou coliga~oes. 

Artigo 84° 
Proibi~ao da presen~a de nao eleitores 

I. 0 presidente da assembleia eleitoral devera mandar sair do local onde ela estiver reunida as cidadaos 
que ai nao possam votar, salvo se se tratar de candidatos, seus mandatarios e representantes distritais ou 
delegados das candidaturas. 
2. Exceptuam-se deste principia as agentes dos argaos de comunica~ao social, que poderao deslocar-se as 
assembleias ou sec~oes de voto em ordem a obten~ao de imagens ou outros elementos de reportagem, 
sem prejufzo do respeito pela genuinidade e eticacia do acto eleitoral. 
Esses agentes, devidamente credenciados pelo Ministerio da Comunica~ilo Social, deverao, 
designadamente: 
a) Identificar-se perante as membros da mesa antes de iniciarem a sua actividade; 
b) Nao colher imagens, nem de qualquer modo aproximar-se das dimaras de voto, a ponto de poderem 
comprometer 0 cankter secreto do sufnlgio; 
c) Nao obter outros elementos de reportagem, quer no interior da assembleia de voto, quer no exterior 
dela, ate a disHincia de 500m, que igualmente possam violar 0 segredo de voto; 
d) De urn modo geral, nao perturbar a acto eleitoral. 
3. As imagens ou outros elementos de reportagem obtidos nos termos referidos no mimero anterior s6 
poderilo ser transmitidos apas 0 encerramento das assembleias ou sec~oes de voto. 

Artigo 85" 
Proibi~ao da presen~a de for~a armada e casos em que pode ser requisitada 

I. Nos locais onde se reunirem as assembleias de voto, num raio de 100m, e proibida a presen~a de for~a 
annada, salvo se 0 comandante desta possuir indicios seguros de que sobre os membros da mesa se exerce 
coac~ao de ordem fisica ou psiquica que impe~a a requisi~ao daquela for~a. Neste caso, a for~a podera 
intervir por iniciativa do seu comandante, a tim de assegurar a genuinidade do processo eleitoral, devendo 
retirar-se assim que pelo presidente, au quem 0 substitua, the seja fonnulado pedido nesse sentido, ou 
quando verifique que a sua presen~a ja nao se justitica. 
2. Sernpre que 0 entenda necessario, a comandante da for~a armada, ou seu delegado credenciado, podera 
visitar, desannado e por urn periodo maximo de dez minutos, a assernbleia au sec~ao de voto, a tim de 
estabelecer contacto com 0 presidente da mesa ou quem 0 substitua. 
3. Quando for necessario por tenno a algurn tumulto au obstar a qualquer agressao ou violencia, quer 
dentro do edificio da assernbleia ou sec~ao de voto, quer na sua proximidade, ou ainda ern caso de 
desobediencia as suas ordens, podera 0 presidente da mesa, consultada esta. requisitar a presen~a da for~a 
annada, sempre que possivel por escrito, ou, em caso de impossibilidade, com men~ao na acta eleitoral 
das razoes da requisi~ao e do perfodo da presen~a da for~a annada. 
4. Nos casos previstos nos n.os I e 3 suspender-se-ao as opera~oes eleitorais ate que 0 presidente da mesa 
considere verificadas as condi~oes para que possarn prosseguir, sob~ pena de nulidade da elei~ao na 
respcctiva assembleia ou sec~ao de voto. 

Artigo 86° 
Boletins de voto 

I. Os boletins de voto serao de forma rectangular, com as dimensoes apropriadas para neles caber a 
indica~ao de todas as candidaturas admitidas a vota~ao, e serao impressos em papel lisa nao transparente. 
2. Em cada boletim de voto serao impressos, de hannonia com 0 modelo anexo a este diploma, os nomes 
dos candidatos e as respectivas fotografias, tipo passe, reduzidas, dispostas horizontalrnente, uns abaixo 
dos outros, pela ordem que tiver sido sorteada, nos termos do artigo 21°. 
3. Na linha correspondente a cada candidatura figurara urn quadrado em branco, que a eleitor preenchera 
com uma cruz para assinalar a sua escolha. 
4. A impressao dos boletins de voto ficara a cargo do Estado, atraves da Imprensa Nacional-Casa da 
Moeda. 
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5. 0 govemador civil remetera a carla presidente de camara e comissao administrativa municipal OU, nos 
conce/has onde exislirem bairros administrativos. aD administrador do bairro os boletins de voto para 
que estes cumpram 0 preceituado no n.o 2 do artigo 460

• 

6. 0 mimero de boletins de voto remetidos, em sobrescrito fechado e lacrado, sem igual ao numero de 
eleitores inscritos na assembleia ou secf;ao de voto mais 20%. 
7. 0 presidente da camara ou da comissao administrativa municipal au, nos concelhos onde existirem 
bairros administrativDS, 0 administrador de bairro e os presidentes das assembleias ou sec~oes de voto 
prestarao contas ao govemador civil dos boletins de voto que receberarn, devendo os presidentes das 
assembleias ou sec~oes de voto devolver-Ihe, no dia seguinte ao da elei~ao, os boletins nao utilizados e os 
boletins deteriorados ou inutilizados pelos eleitores. 
8 - Tratando-se de assembleias de voto que reunam fora do territ6rio nacional, as competencias do 
presidente da camara municipal entender-se-ao deferidas ao presidente da comissao recenseadora. 

Artigo 86·-A 
Boletins de voto no estrangeiro 

Para 0 segundo sufragio, no estrangeiro, e caso tal se revele necessario, podem ser utilizados os boletins 
de voto do primeiro sufragio. 

Artigo 87" 
Modo como vota cada eleitor 

1. Cada eleitor, apresentando-se perante a mesa, indica 0 numero de inscrir,:ao no recenseamento e 0 nome 
e entrega ao presidente 0 bilhete de identidade, se 0 tiver. 
2. Na falta de bilhete de identidade, a identificar,:ao do eleitor faz-se por meio de qualquer outro 
documento oticial que contenha fotogratia actualizada, ou atraves de dois cidadaos eleitores que atestem, 
sob compromisso de honra, a sua identidade, ou ainda por reconhecimento unanime dos membros da 
mesa. 
3. Identificado 0 eleitor, 0 presidente diz em voz alta 0 seu numero de inscri~ao no recenseamento e 0 seu 
nome e, depois de verificada a inscri~ilo, entrega-Ihe urn boletim de voto. 
4. De seguida, 0 eleitor entranl na camara de voto situada na assembleia e ai, sozinho, marcara com uma 
cruz no quadrado respectivo 0 candidato em que votou e dobrani 0 boletim em quatro. 
5. Voltando para junto da mesa, 0 eleitor entregara 0 boletim ao presidente, que 0 introduzira na uma, 
enquanto os escrutinadores descarregarao 0 voto, rubricando os cademos eleitorais em coluna a isso 
destinada e na lista correspondente ao nome do eleitor. 
6. Se, por inadvertencia, 0 e1eitor deteriorar 0 boletim, devcra pcdir outro ao presideote, devolvendo-Ihe 0 

primeiro. 0 presidente esereveni no boletim devolvido a nota de inutilizado, rubricando-o, e eonserva-lo
a para os efeitos do n.o 7 do artigo 860

• 

Artigo 88· 
Voto em branco ou nulo 

I. Correspondera a voto em braneo 0 do boletim de voto que nao teoha sido objecto de qualquer tipo de 
marea. 
2. Corresponded a voto nulo 0 do boletim de voto: 
a) No qual tenha sido assinalado mais de urn quadrado ou quando haja duvidas sabre qual 0 quadrado 
assinalado; 
b) No qual teoha sido assinalado 0 quadrado eorrespondente a uma lista que teoha desistido das eleir,:oes; 
e) No qual tenha sido fcito qualquer corte, desenho ou rasuras ou quando teoha side escrita qualquer 
palavra. 
3. Nilo sera considerado voto nulo 0 do boletim de voto no qual a cruz, embora nao sendo perfeitarnente 
desenhada ou excedendo os limites do quadrado, assinale inequivocamente a vontade do e1eitor. 
4. Considera-se ainda voto nulo 0 voto antecipado quando 0 boletim de voto nao chega ao seu destino nas 
eondir,:oes previstas nos artigos 700-B e 700-C ou seja recebido em sobreserito que oao esteja devidamente 
feehado. 

Artigo 890 

Duvidas, reclama~oes, protestos e contraprotestos 
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I. Qualquer eleitor inscrito na assembleia de voto ou qualquer delegado das eandidaturas podeni suscitar 
duvidas e apresentar, por eserito, reclamatyao, protesto ou eontraprotesto relativos as operatyoes eleitorais 
da mesma assembleia e instrui-Ios com os doeumentos eonvenientes. 
2. A mesa nao podera negar-se a reeeber as reclamatyoes, os protestos e os contraprotestos, devendo 
rubrica-Ios e apensa-Ios as actas. 
3. As rec1ama~oes, os protestos e os eontraprotestos terao de ser obrigatoriamente objeeto de deliberatyao 
da mesa, que a podera deixar para final, se entender que isso nao afeeta 0 andamento nonnal da votatyao. 
4. Todas as deliberatyoes da mesa serao tomadas par maioria absoluta dos membros presentes e 
fundamentadas, tendo 0 presidente voto de desempate. 

CAPiTIJLO II 
Apuramento 

Sec~i!o 1 
Apuramento parcial 

Artigo 90° 
Opera~ao preliminar 

Eneerrada a votatyao, 0 presidente da assembleia de voto proeedeni a contagem dos boletins que nao 
foram utilizados e, bern assim, dos que foram inutilizados pelos eleitores. Encemi-Ios-a num sobrcscrito 
proprio, que fechanl e lacram, para 0 cfeito do n.O 7 do artigo 86°. 

Artigo 91° 
Contagem dos votantes e dos boletins de voto 

I. Em seguida, 0 presidente da assembleia de voto mandani contar as votantes pelas descargas efectuadas 
nos cadernos e1eitorais. 
2. Concluida essa contagem, 0 presidente mandara abrir a urna, a fim de conferir 0 numero de boletins de 
voto entrados, voltando a introduzi-Ios af no fim da contagem. 
3. Em caso de divergencia entre 0 numero de votantes apurado nos tennos do n.o leo dos boletins de 
voto contados, prevalecera, para efeitos de apuramento, 0 segundo destes numeros. 
4. Sera dado imediato conhecimento publico do numero de boletins de voto atraves de edital, que, depois 
de lido em voz alta pelo presidente, sera afixado a porta principal da assembleia de voto. 

Artigo 9,O_A 
Apuramento parcial no estrangeiro 

- Nas assembleias de voto com mais de 100 eleitores inscritos procede-se ao apuramento nos tennos 
gerais. 
2 - Nas assembleias de voto com menos de 100 e1eitores inscritos, as boletins de voto sao introduzidos 
em sobrescritos fechados e lacrados na presen~a dos eleitores que pennane~am na assemblcia. 
3 - Nos casos referidos no numero anterior, os sobreseritos, contendo os boletins de voto, aetas das 
opera~oes e eademos eleitorais, sao enviados imediatamente, por via diplomatiea, para a assembleia de 
voto mais proxima que tenha mais de 100 eleitores, para que ai se proeeda a eontagem pela respeetiva 
mesa e com a presen~a dos delegados dos candidatos. 

Artigo 92° 
Contagem de votos 

I. Urn dos eserutinadores desdobrara os boletins. urn a urn, e anunciara em voz alta qual a lista votada. 0 
outro escrutinador registara numa folha branea ou, de preferencia, num quadro bern visivel os votos 
atribuidos a cada lista, bern como os votos em braneo e as votos oulos. 
2. Entretaoto, os boletios de voto serao examinados e exibidos pelo presidente, que os agrupani, com a 
ajuda de urn dos vogais, em lotes separados, eorrespoodentes a cada uma das candidaturas votadas, aos 
votos em braneo e aos votos oulos. 
3. Tenninadas estas opera~oes, a prcsidente procedenl a eontraprova da contagcm de votos registados na 
falha do quadro atraves da cootagem dos boletins de cada urn dos lotes separados. 
4. Os delegados das candidaturas terao 0 direito de examinar depois os lotes dos baletins de voto 
separados, sem alterar a sua eomposi~30. Sc entenderem dever suseitar ou dcduzir reclama~ocs quanto a 
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contagem ou quanta a qualifica~ao dada ao voto de qualquer boletim, produzi-Ias-ao perante 0 presidente 
e, neste ultimo caso, se nao forem atendidas, terao direito de, juntamente com 0 presidente, rubricar 0 

boletim de voto em causa. 
5. 0 apuramento assim efectuado sera imediatamente publicado por edital afixado a. porta principal do 
edificio da assembleia, em que se discriminarao 0 numero de votos atribuidos a cada lista e 0 numero de 
votos nulos. 

Artigo 93" 
Destino dos boletins de voto objecto de reclamalfoes ou protesto 

Os boletins de voto sobre os quais haja reclama~ao ou protesto serao, depois de rubricados, remetidos a 
assembleia de apuramento distrital, com os documentos que lhes digam respeito. 

Artigo 940 

Destino dos restantes boletins 

I. Os restantes boletins de voto serao remetidos em pacotes devidamente lacrados e confiados a. guarda do 
juiz de direito da comarca. 
2. Esgotado 0 prazo para a interposi~ao dos recursos contenciosos, ou decididos definitivamente estes, 0 

juiz detenninara a destrui~ao dos boletins. 

Artigo 950 

Acta das opera!;oes eleitorais 

I. Competira ao secretario preceder a. elabora~iio da acta das opera~oes de votal;ao e apuramento. 
2. Da acta constarao: 
a) Os nomes dos membros da mesa e dos delegados das candidaturas; 
b) A hora de abertura e de encerramento da votal;iio e 0 local da assembleia de voto; 
c) As deliberar.;:oes lomadas pela mesa durante as operal;oes; 
d) 0 numero total de eleitores inscritos e de votantes; 
e) Numero de inscril;iio dos eleitores que exerceram 0 direito de voto antecipadamente; 
t) 0 numero de votos obtidos por cada candidato e 0 de votos em branco e de votos nulos; 
g) 0 numero de boletins de voto sobre os quais haja incidido reclamal;ao ou protesto; 
h) As divergencias de contagem, se as houver, a que se refere 0 n.O 3 do artigo 91 0, com a indical;iio 
precisa das diferenl;as notadas; 
i) Quaisquer outras ocorrencias que a mesa julgar dignas de menl;ao; 
j) 0 numero de reclamal;oes, protestos e contraprotestos apensos a. acta. 

Artigo 96" 
Envio II assembleia de apuramento distrital 

Nas vinte e quatro horas imediatas ao apuramento, os presidentes das assembleias de voto entregariio ao 
presidente da assembleia de apuramento distrital ou remeterao pelo seguro do correio, ou por proprio, que 
cobrani recibo de entrega, as actas, os cadernos e mais documentos respeitantes a e1eir,;:iio. 

SEC<;:AO II 
Apuramento distrital 

Artigo 970 

Apuramento distrital 

I. 0 apuramento da eieil;iio em cada distrito compete a uma assembleia de apuramento distrital, a qual 
iniciani os seus trabalhos as 9 horas do dia subsequente ao da eleil;ilo no cdificio do govemo civil ou em 
outro local detenninado pelo govemador civil para 0 efeito. 
2. Ate ao decimo quarto dia anterior ao da eleil;iio, 0 govemador civil, nos distritos de Lisboa, Porto, 
A veiro, Braga e Setilbal, podera detenninar 0 desdobramento do distrito em assembleias de apuramento, 
respeitando a unidade dos municipios, e que serao consideradas para todos os efeitos como assembleias 
de apuramento distrital. 
3. Em Lisboa e no Porto, poderiio constituir-se ate quatro assemblcias de apuramento e os restantes 
distritos anteriormente mencionados poderiio desdobrar-se em duas assembleias de apuramento. 
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4. Para os efeitos da designa~ao prevista nas alineas a) e c) do n.O I do artigo seguinte, 0 govemador civil 
comunica a sua decisao ao presidente do tribunal da Rela~ao respectivo e ao Ministro da Educa~ao e 
Cultura. 

Artigo 97°-A 
Apuramento intermedio 

- Em cada distrito consular constitui-se ate a antevespera do inicio da vota~ao uma assembleia de 
apuramento intennedio, composta pelo gerente do posto consular ou gerente da sec~ao consular, que 
preside, urn jurista e urn presidente de assembleia de voto por cada 10 000 eleitores, designados pelo 
presidente, a qual compete exercer as fun~oes atribuidas no territ6rio nacional as assembleias de 
apuramento distrital. 
2 - Essas assembleias iniciam os seus trabalhos as 9 horas do dia seguinte ao ultimo dia de vota~ao, no 
edificio da embaixada ou consulado, para onde e encaminhado, pela via mais expedita, 0 material 
eleitoral a sujeitar a aprecia~ao. 
3 - Os resultados sao apurados ate ao 40 dia posterior ao ultimo dia de vota~ao, sendo a respectiva acta 
imediatamente remetida a assembleia de apuramento geral. 
4 - Para efeitos do cumprimento do numero anterior, pode recorrer-se ao envio por telec6pia, quando 
necessano. 

Artigo 980 

Assembleia de apuramento distrital 

I. A assembleia de apuramento distrital sera composta por: 
a) Urn magistrado judicial, designado pelo presidente do tribunal da rela~ao do distrito judicial respectivo, 
que servira de presidente, com voto de qualidade; 
b) Dois juristas, escolhidos pelo presidente; 
c) Dois professores, preferencialmente de Matematica, que leccionem na area da sede do distrito, 
designados pelo Ministro da Educac;ao e Cultura; 
d) Seis presidentes de assembleias de voto, designados pelo governador civil; 
e) Urn secretario judicial da sede do distrito, escolhido pelo presidente, que servini de secretario, sem 
voto. 
2. A assembleia devera estar constituida ate a antevespera da elei~ao, dando-se imediato conhecimento 
publico dos nomes dos cidadaos que a compoem, e, no caso de desdobramento, a area que abrange, 
atraves de edital a afixar a porta do govemo civil. 
3. As designac;oes previstas nas alineas c) e d) do n.o 1 deverao ser comunicadas ao presidente ate 3 dias 
antes da eleic;ao. 
4. Os candidatos e os mandatarios das candidaturas poderao assistir, sem voto, mas com direito de 
reciamac;ao, protesto ou contraprotesto, aos trabalhos da assembleia de apuramento distrital. 
5. Os cidadaos que fa~am parte das assembleias de apuramento distrital sao dispensados do dever de 
compan!ncia ao respectivo emprego ou servi~o durante 0 periodo de funcionamento daquelas, sem 
prejuizo de todos os seus direitos e regalias, incluindo 0 direito a retribui~llo, desde que provem 0 

exercicio de func;oes atraves de documento assinado pelo presidente da assembleia. 

Artigo 990 

Elementos do apuramento distrital 

I. 0 apuramento distrital sera realizado com base nas actas das opcrac;oes das assembleias de voto, nos 
cademos eleitorais e demais documentos que os acompanharem. 
2. Sc faltarem os elementos de algumas das assembleias de voto, iniciar-se-a 0 apuramento com base nos 
elementos das assembleias que os enviarem, designando 0 presidente nova reunillo, dentro das 24 horas 
seguintes, para se conclufrem os trabalhos e tornando, entretanto. as providencias necessarias para que a 
falta seja reparada. 
3. Nas Regioes Aut6nomas dos A~ores e da Madeira 0 apuramento distrital podera basear-se em 
correspondencia telegrafica transmitida pelos presidcntes das camaras municipais ou das comissoes 
administrativas municipais. 

Artigo 100" 
Opera'tao preliminar 
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No initio dos seus trabalhos, a assembleia de apuramento deve decidir se devem ou nao contar-se os 
boletins de voto sobre os quais tenha recaido reclama'i=3.o ou protesto, corrigindo, se for caso disso, 0 

apuramento da respectiva assembleia de voto. 

Artigo 101" 
Opera'toes de apuramento distrital 

o apuramento distrital consiste: 
a) Na verifica!;ao do numero total de eleitores inscritos e de votantes no distrito; 
b) Na verifica'i=ao do numero total de votos obtidos por cada candidatura, do numero de votos em branco e 
do numero dos votos nulos. 

Artigo IOZO 
Anuncio, publica'tBo e afixa'tBo dos resultados 

Os resultados do apurarncnto distrital scroo afixados pelo presidente e, em seguida, publicados por meio 
de edital afixado a porta do edificio do governador civil, ate ao sexto dia posterior ao da vota!;ao. 

Artigo 103" 
Acta de apuramento distrital 

I. Do apuramento distrital sera imediatamente lavrada acta, da qual constariio os resultados das 
respectivas opera!;oes, bern como as reclarna!;oes, protestos e contraprotestos apresentados de hannonia 
com 0 disposto no nO 3 do artigo 98° e as decisoes que sabre eles tenharn recaido. 
2. Nas vinte e quatro horas posteriores a conclusao do apuramento distrital a presidente enviani dois 
exemplares da acta a assembleia de apurarnento geral pelo seguro do correia au por proprio, que cobrara 
recibo de entrega. 
3. 0 terceiro exemplar da acta, bern como toda a documenta!;iio presente a assembleia de apuramento 
distrital, sera entregue ao governador civil, 0 qual 0 conservara e guardani sob a sua responsabilidade. 

Artigo 104" 
Certidiio ou fotocopia de apuramento 

Aos candidatos e aos mandatarios de cada lista proposta a elei!;ao serao passadas pela secretaria do 
governo civil certidoes ou fotoc6pias da acta de apuramento distrital. 

SEC<;:Ao III 
Apuramento gera) 

Artigo IDS" 
Apuramento gera) 

o apuramento geral da elei!;ao e a proc1ama'i=ao do candidato eleito ou a designa!;ao dos dois candidatos 
que concorrem ao segundo sufnigio, de hannonia com os artigos 10° e seguintes, compete a uma 
assembleia de apurarnento geral, a qual iniciani os seus trabalhos as 9 horas do oitavo dia posterior ao da 
elei!;ao no Tribunal Constitucional. 

Artigo 106" 
Assembleia de apuramento gera) 

I. A assembJeia de apuramento geral sera composta por: 
a) 0 presidente do Tribunal Constitucional, que presidini com voto de qualidade; 
b) Doisjuizes do Tribunal Constitucional, designados por sorteio; 
c) Tres professores de Matematica. designados pelo Ministcrio da Educa!;ao e Culrura; 
d) 0 secretario do Tribunal Constitucional, que secremriara, scm voto. 
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2. A assembleia devera estar constitufda ate a antevespera da elei~ao, dando-se imediato conhecimento 
publico dos nomes dos cidad1ios que a compoem, atraves de edital a afixar a porta do Tribunal 
Constitucional. 
3. Os candidatos e os mandatarios dos candidatos poderao assistir, sem direito de voto, mas com direito 
de recJama~1io, protesto ou contraprotesto, aos trabalhos da assembleia de apuramento gera!. 

Artigo 107" 
Elementos do apuramento geral 

o apuramento geral sera realizado com base nas aetas das opera~oes das assembleias de apuramento 
distrital. 

o apuramento geral consiste; 

Artigo 108" 
Operat;oes de apuramento geral 

a) Na verifica~1io do numero total de e1eitores inscritos e de votantes no circulo unico; 
b) Na veritica~ao do numero total de votos obtidos por cada candidato, do numero dos votos em branco e 
dos votos nulos; 
c) Na determina~ao do candidato eleito. 

Artigo 109" 
Proclamaftao e publicaft30 dos resultados 

Os resultados do apurarnento geral serao procJamados pelo presidente e, em seguida, publicados por meio 
de edital afixado a porta do Tribunal Constitucional, ate ao decimo dia posterior ao da vota~ao. 

Artigo 110" 
Acta do apuramento geral 

I. Do apuramento geral sera imediatamente lavrada acta, da qual constarao os resultados das respectivas 
opera~oes, bern como as reclama~oes, protestos e contraprotestos apresentados de harmonia com 0 

disposto no nO 3 do artigo 1060 e as decisoes que sobre eles tenham recaido. 
2. Nos dois dias posteriores aqueles em que se concluir 0 apuramento geraI a presidente enviara dais 
exemplares da acta a Comissao Naeional de Elei~oes pelo seguro do correio ou por pr6prio, que cobrani 
recibo de entrega. 
3. 0 terceiro exemplar da acta, bern como toda a documenta~ao presente a assembleia de apuramento 
geral, sera entregue ao presidente do Supremo Tribunal de Juslirya que 0 guardani sob a sua 
responsabilidade. 

Artigo 111 0 

Mapa nacional da eieiftao 

Nos 8 dias subsequentes a recep~ilo das aetas de apuramento geral a Comissao Nacional de Elei~oes 
e1abora e faz pub Ii car na III serie do Diorio da Republica urn mapa oticial com 0 resultado das e1ei~oes, 
de que conste: 
a) Numero de eleitores inscritos; 
b) Numero de votantes; 
c) Numero de votos em branco e votos nulos; 
d) Numero, com a respectiva percentagem, de votos atribufdos a cada candidato; 
e) Nome do candidato eleito ou nome dos dois candidatos concorrentes ao segundo sufnigio. 

Artigo 1120 

Certidiio ou fotoc6pia do apuramento geral 

Aos candidatos e mandatarios de cada candidatura proposta a elci~ao sera passada pela secretaria do 
Supremo Tribunal de JlIsti~a certidao ou fotoc6pia da acta de apurarnento geral. 
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SEC<;:AOIV 
Apuramento no CBSO de repeticrHo de vota't3o 

Artigo lIZ"-A 
Apuramento no caso de repetil;ao de vota'tao 

1. No caso de repetifi:ao de qualquer votacrao nos termos do artigo 81°, 0 apuramento distrital sera 
efectuado nao tendo em considera'Yao as assembleias em falta. 
2. Na hipotese prevista no numero anterior, compete a assembleia de apuramento geral, que, se 
necessaria, se reunini para 0 efeito no dia seguinte ao da vota'tao, completar 0 apuramento distrital e geral 
tendo em eaota os resultados das votacroes efectuadas. 
3. A proclamacrao e public3'Y30 dos resultados, nos termos do artigo 109",56 serna feitas no dia da ultima 
reuniiio da assembleia de apuramento geral realizada de harmonia com 0 numero anterior. 
4. 0 disposto nos mimeros anteriores e apliciivel em caso de declaracao de nulidade de qualquer votacao. 

SEC<;:AOV 
Segundo sufragio 

Artigo 113" 
Segundo sufragio 

Ao segundo sufnigio, aJem das disposicoes especifieas, aplieam-se as disposicoes gerais da legislacao que 
regula a eleiCao do Presidente da Republica, com as necessarias adaptacoes. 

Artigo 113"-A 
Candidatos admitidos ao segundo sufragio 

I. 0 Seeretariado Teenieo dos Assuntos para 0 Processo Eleitoral, fomeee ao presidente do Tribunal 
Constitucional, no dia seguinte a realizacao do prirneiro sufnigio, os resultados do escrutinio provis6rio. 
2. 0 presidente do Tribunal Constitueional, tendo por base os resultados referidos no numero anterior, 
indica, por edital, ate as 18 horas do tereeiro dia seguinte ao da votacao, os candidatos provisoriamente 
admitidos ao segundo sufnlgio. 
3. No mesmo dia, e ap6s a publicacao do edital referido no numero anterior, 0 Tribunal Constitucional 
procede ao sorteio das eandidaturas provisoriamente admitidas para 0 efeito de Ihes ser atribuida urna 
ordem nos boletins de voto. 

Artigo 113"-B 
Assembleias de voto e delegados 

I. Para 0 segundo sufnlgio manter-se-ao a eonstituicao e local de reuniao das assembleias de voto, bern 
como a composicao das respectivas mesas. 
2. Ate ao quinto dia anterior ao da realizaCao do segundo sufragio os candidatos ou os respectivos 
mandatarios poderao designar delegados das candidaturas, entendendo-se, sc 0 nao fizcrem, que 
eonfinnam os dcsignados para 0 primeiro sufragio, seguindo-se os tennos previstos no artigo 37°, 
nomeadamente no que se refere a assinatura e autenticacao das eredenciais. 

CAPiTULO III 
Contencioso eleitoral 

Artigo 114° 
Recurso 

I. As irregularidades ocorridas no decurso da votacao e no apuramento parcial, distrital e geral podern ser 
apreeiadas em reeurso contencioso, desde que hajam sido objeeto de reclamacao ou protesto aprcsentados 
no acto em que sc veri fiearn. 
2. Da decisao sobre a reclarnacao ou protesto podem recorrer, alem do apresentante da rcelamacao, 
protesto ou contraprotesto, os candidatos e os seus mandatarios. 
3. A peticao especificanl 0 fundamento de facto e de direito do recurso e sera acompanhada de todos os 
elementos de prova, incluindo fotocopia da acta da assembleia em que a irregularidade tiver ocorrido. 
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4. Cabe a assembleia de apuramento distrital apreciar os recursos interpostos pelas entidades referidas no 
n° 2 quanto a irregularidades ocorridas no decurso da votar;:ao e no apuramento parcial. 
5. Desta decisao cabe recurso contencioso nos tennos do artigo seguinte. 

Artigo lIS" 
Tribunal competente, processo e prazo 

1. 0 recurso e interposto no dia seguinte ao da afixar;:ao dos editais que tomem publicos os resultados dos 
apuramentos distrital e geral, perante 0 Tribunal Constitucional. 
2. No caso de recursos relativos as regioes aut6nomas e ao territ6rio de Macau, a interposic;ao e 
fundamentac;ao dos mesmos perante 0 Tribunal Constitucional podem ser feitas por via telegnifica ou 
telex sem prejuizo de posterior envio de todos os elementos de prova referidos no nO 3 do artigo anterior. 
3. 0 presidente do Tribunal Constitucional manda notificar imediatamente os mandatarios dos candidatos 
definitivamente admitidos para que eles ou os candidatos respondam, querendo, no prazo de urn dia. 
4. Nos 2 dias seguintes ao termo do prazo previsto no numero anterior, 0 Tribunal Constitucional, em 
plenario, decide 0 recurso, comunicando irnediatamente a decisao a Comissao Nacional de Eleic;oes e ao 
govemador civil. 

Artigo 116° 
Nulidade das eleil;oes 

I. A votac;ao em qualquer assembleia de voto s6 sera julgada nula desde que se hajam verificado 
ilegalidades e estas possam influir no resultado geraJ da e1eiC;ao. 
2. Na hip6tese prevista no n° I, os actos eleitorais correspondentes serao repetidos no selimo dia posterior 
it declarac;ao de nulidade. 

TiTULO VI 
llicito eleitoral 

CAPiTULO I 
llicito penal 

SEc<;:Ao I 
Principios gerais 

Artigo 117" 
[nrrac~oes eleitorais 

E aplic3vel as infracr;oes eleitorais previstas no presente diploma 0 disposto nos artigos 31° e 35" do 
Decreta-Lei n° 25-A176, de 15 de Janeiro. 

SEc<;:AO II 
Inrrac~oes relativas it apresenta'tilo de candidaturas 

Artigo 118" 
Candidatura de cidadao inelegivel 

Aquele que, nao tendo capacidade eleitoral passiva, dolosamente aceitar a sua candidatura sera punido 
com prisao maior de dois a oito anos. 

Artigo 119" 
Subscri~ao de mais de uma candidatura 

1. Aquele que dolosamente violar 0 disposto no n° 2 do artigo 13° sera punido com prisao maior de dois a 
oito anos. 
2. Em caso de mera negligencia, a pena sera de prisao ate urn ano. 

SEC<;:AO III 
Infrac~oes relativas a campanha eleitoral 
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Artigo 120" 
Viola~ilo de deveres de neutralidade e imparcialidade 

Os cidadaos abrangidos pete artigo 47° que infringirem os deveres de neutralidade e imparcialidade ai 
prescritos serao punidos com prisao ate dois anos. 

Artigo 121" 
Utiliza~ao indevida de nome ou sfmbolo 

Aquele que durante a campanba eleitoral utilizar 0 nome de urn candidato ou sfmbolo de qualquer 
candidatura com 0 intuito de os prejudicar ou injuriar sera punido com prisao ate urn ano e multa de 
1.000$00 a 5.000$00. 

Artigo 122" 
Utiliza~ao de pubJicidade comercial 

Aquele que infringir 0 disposto no artigo 63° sera punido com a multa de 10.000$00 a t 00.000$00. 

Artigo 123" 
Violat;ao dos deveres das estat;oes de radio e televisao 

I. 0 nao cumprimento dos deveres impostos pelos artigos 52° e 53° constitui contra-ordenac;ao, seodo 
cada infracc;ao punivel corn coirna: 
a) De 750.000$00 a 2.500.000$00, no caso das esta,iles de radio; 
b) De 1.500.000$00 a 5.000.000$00 no caso das esta,iies de televisiio. 
2. Compete a Comissao Nacional de Eieif,::oes a apiicaf,::ao das coimas previstas no n.o I. 

Artigo 123"-A 
Suspensao do direito de antena 

I. E suspenso 0 exercicio do direito de antena da candidatura que: 
a) Use expressoes ou imagens que possam constituir crime de difamaf,::ao ou injuria, of ens a as institui~oes 
demoed.tieas, apelo a desordem ou a insurrei~ao ou ineitamento ao 6dio, a violeneia ou a guerra; 
b) Fa~a publieidade eomereial. 
2. A suspensao e graduada entre urn dia e 0 numero de dias que a eampanha ainda durar, eonsoante a 
gravidade da falta e 0 seu grau de frequencia, e abrange 0 exercieio do direito de antena em todas as 
esta~oes de radio e televisao, mesmo que 0 facto que a determinou se tenha verificado apenas nurna delas. 
3. A suspensao e independente de responsabilidade civil ou criminal. 

Artigo 123"-8 
Processo de suspeosao do exercicio do direito de aotena 

I. A suspensao do exercicio do direito de antena e requerida ao Tribunal Constitucional pelo Ministerio 
PUblico, por iniciativa deste ou a solicitaf,::iio da Comissao Nacional de Eleif,::oes ou de qualquer outra 
candidatura interveniente. 
2. 0 orgao competente de qualquer candidatura interveniente cujo direito de antena tenha sido objecto de 
pedido de suspensao e imediatamente notificado par via telegrafica para contestar, querendo, no prazo de 
vinle e quatro horas. 
3. 0 Tribunal Constitucional requisita as esta~oes de radio ou de teJcvisao os registos das emissoes que se 
mostrarem necessarios, os quais Ihe silo imediatamente facultados. 
4. 0 Tribunal Constitucional decide no prazo de urn dia e, no caso de ardenar a suspensao do direito de 
antena, notifiea logo a decisao as respeetivas estaf,::oes de radio e de televisiio para cumprimento irnediato. 

Artigo 1240 

Viola'tao da liberdade de reunHio eleitoral 

Aquele que impedir a realizaf,::ao ou prosseguimento de reuniiio, comicio, cortejo ou desfile de propaganda 
eleitoral sera punido com prisao de seis meses a urn ano e multa de 1.000$00 a 10.000$00. 
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Artigo 125' 
Reunioes, comicios, desfiles ou cortejos ilegais 

Aquele que promover reunioes, comicios, desfiles ou cortejos em contravenyao com 0 disposto no artigo 
49° sera punido com prisao ate seis meses. 

Artigo 126' 
Viola~ao dos deveres dos proprietarios de salas de espectaculos e dos que as exploram 

o proprietario de sala de especrnculos ou aquele que a explora que DaO cumprir os deveres impostos pelos 
artigos 55°, nO I, e 60° sera punido com prisao ate seis meses e multa de 10.000$00 a 50.000$00. 

Artigo 127' 
Dano em material de propaganda eleitoral 

I. Aquele que furtar, destruir, rasgar, au por qualquer forma inutilizar, no todo ou em parte, ou tomar 
ilegivel 0 material de propaganda eleitoral afixado ou 0 desfigurar ou colccar por cima dele qualquer 
material com 0 tim de 0 ocultar sera punido com prisao ate seis meses e multa de 1.000$00 a 10.000$00. 
2. Nao serao punidos os factos previstos no mimero anterior se 0 material de propaganda houver sido 
afixado na propria easa ou estabelecimento do agente sem 0 seu conhecimento ou eontiver materia 
francamente desaetualizada. 

Artigo 128' 
Desvio de correspondencia 

o empregado dos eorreios que deseneaminhar, retiver ou nao entregar ao destinatario circulares, eartazes 
ou papeis de propaganda eleitoral de qualquer candidatura sera punido com prisao ate dois anos e multa 
de 500$00 a 5.000$00. 

Artigo 129' 
Propaganda depois de encerrada a campanha eleitoral 

1. Aquele que no dia da elei'tao ou no anterior fizer propaganda eleitoral por qualquer meio sera punido 
com prisao ate seis meses e multa de 500$00 a 5.000$00. 
2. Aquele que no dia da eleitrao fizer propaganda nas assembleias de voto ou nas suas imediatr5es ate 500 
m sera, punido corn prisao ate seis meses e multa de 1.000$00 a 10.000$00. 

Artigo 130 0 

Revela~iio ou divulga~iio de resultados de sondagens 

Aquele que infringir 0 disposto no artigo 50 0 sera punido com prisiio ate urn ana e multa de 5.000$00 a 
100.000$00. 

Arligo /3/" 
Receitas ilicitas das candidaturas 

Os candidatos ou os mandatarios das candidaturas propostas a elei~ao que infrinjam 0 disposto no 
artigo 6r seriio punidos com prisiio ate dois anos e multa de 20.000$00 a 100.000$00. 

Arrigo 13)0 
Niio contabilizafuo de despesas e despesas ilicitas 

J. Os candidatos que infringirem 0 disposto no artigo 66~ deixando de contabilizar quaisquer despesas 
de candidatura e campanha eleitoral, pagas ou a pagar por oulras pessoas, seriio punidos com a multa 
de 20.000$00 a 200.000$00. 
2. A mesma pena sofreriio as candidatos cujas candidaturas excederem 0 limite de despesas fixado no 
artigo 680. 
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3. Em ambos os casos responderiio solidariamente pe/o pagamento das mu/tas os subscritores das 
candidaturas. 
4. Aquele que, tendo feilo quaisquer despesas de candidatura e campanha e/eitoral, niio as comunique a 
Comissiio Nacional de Eleiryoes ate quinze dias sobre 0 da eleiryiio, para efeitos do cumprimento do 
artigo 66~ sera punido com prisiio ate seis meses e multa de 5.000$00 a 50.000$00. 

Artigo 1330 

Nao pres/arao de contas 

Os candidatos que infringirem 0 dispOSlo no arligo 490 seriio punidos com prisiio ate dois anos e multa 
de 20.000$00 a 2.000.000$00, por cujo pagamento seriio solidariamente responsaveis os subscrilores da 
candidatura. 

SEc~Ao IV 
Infrac'toes relativas a elei'tao 

Artigo 134° 
Viola'tao da capacidade eleitoral 

1. Aquele que, nao possuindo capacidade eleitoral, se apresentar a votar sera punido com a muIta de 
500$00 a 5.000$00. 
2. Se 0 fizer fraudulentamente, tomando a identidade de cidadao inscrito, sera punido com prisao maior 
de dois a oito anos. 
3. Aquele que dolosamente violar 0 disposto no artigo 70° sera punido com prisao maior de dois a oito 
anos. 

Artigo 135" 
Admiss30 ou exclus30 abusiva do voto 

AqueJe que concorrer para que seja admitido a votar quem nao tern esse direito ou para a exclusao de 
quem 0 tiver, e bern assim 0 medico que atestar falsamente uma impossibilidade de exercicio do direito 
de voto, sera punido com prisao ate dois anos e multa de 1.000$00 a 10.000$00. 

Artigo 136" 
Impedimento de sufragio por abuso de autoridade 

A autoridade que, dolosamente, no dia da elei'Yao fizer, sobre qualquer pretexto, sair do seu domicilio ou 
permanecer fora dele qualquer e1eitor para que nao possa ir votar, sera punida com prisao ate dois anos e 
multa de 5.000$00 20.000$00. 

Arligo 137" 
VOIO plurimo 

Aquele que volar mais de uma vez sera punido com prisiio major de dais a oito anos. 

Artigo 138° 
Mandatario infie) 

Aquele que acornpanhar urn cego ou urn deficiente a votar e dolosamente, exprirnir infielmente a sua 
vontade sera punido com prisao maior de do is a oito anos. 

Artigo 139" 
Viola't3o de segredo de voto 

1. Aquele que na assembleia de voto ou nas suas imediaryoes, ate 500 m, usar de coacryiio au artificio de 
qllalqller natureza ou se servir do sell ascendente sobre 0 eleitor sera punido com prisiio ate seis meses. 
2. Aquele que Da assembleia de voto Oll nas suas imedia.;:oes, ate 500 m, revelar em que candidatura vai 
votar au votou sen! punido com rnulta de 100SOO a 1.000$00. 
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Artigo 1400 

Coacriio e artiflcio fraudulento sobre 0 eleitor 

1. Aque/e que usar de vio!encia ou ameat;a sobre qualquer eleitor ou que usar de enganos, artificios 
fraudulentos, falsas noticias ou qualquer outro meio ilicito para 0 constranger ou induzir a volar em 
determinada candidatura ou abster-se de votar sera punido com prisiio maior de dois a oito anos. 
2. Sera agravada a pena prevista no numero anterior se a ameat;a for cometida com uso de arma ou a 
vio!enciafor exercida por mais de duas pessoas. 

Artigo 141" 
Abuso de fum;oes piiblicas ou equiparadas 

o cidadao investido de poder publico, 0 funcionario ou agente do Estado ou de outra pessoa colectiva 
publica e 0 Ministro de qualquer culto que, abusando das suas fun'Yoes ou no exercicio das mesmas, se 
servir delas para constranger ou induzir os eleitores a votar em detenninada candidatura ou abster-se de 
votar nela sera punido com prisao maior de dois a oito anos. 

Artigo 1420 

Despedimento ou amea~a de despedimento 

Aquele que despedir ou amea'Yar despedir alguem do seu emprego, impedir ou amea'Yar impedir alguem 
de obter emprego, aplicar ou amea'Yar aplicar qualquer outra san'Yao abusiva, a tim de ele votar ou nao 
votar, porque votou ou nao votou ern certa candidatura ou porque se absteve ou nao de participar na 
campanha eleitoral, sera punido com prisao ate dois anos e multa ate 20.000$00, sem prejuizo da imediata 
readmissao do empregado se 0 despedimento ou outra san'Yao abusiva tiver chegado a efectivar-se. 

Artigo 143" 
CorruP'tao eleitoral 

1. Aquele que, por causa da eleh;iio, oferecer, prometer ou conceder emprego publico ou privado ou 
outra coisa ou vantagem a um ou mais eleitores ou, por acordo com estes, a uma terceira pessoa, mesmo 
quando a coisa ou vantagem utilizadas, prometidas ou conseguidas forem dissimuladas a titulo de 
indemnizat;iio pecuniaria dada ao eleilor para despesas de viagem ou de estada ou de pagamento de 
alimentos ou bebidas ou a pretexto de despesas com a campanha eleitoral, sera punido com prisiio ate 
dais anos e mulla de 5.000$00 a 50.000$00. 
2. A mesma pena sera aplicada ao eleitor que aceitar qualquer dos beneficios previstos no numero 
anterior. 

Artigo 1440 

Nao exibi'tao da urna 

I. 0 presidente da mesa da assembleia de voto que nao exibir a urna perante os eleitores antes do inicio 
da VOla,30 sera punido com multa de 1.000$00 a 10.000$00. 
2. Se na urna entrarem boletins de voto nao introduzidos pelo presidcnte, sera este punido tambem com 
pena de prisao ate seis meses. 

Artigo 145" 
Introdu'tao de boletins na urna, desvio desta ou de boletins de voto 

Aquele que fraudulentamente introduzir boletins de voto na urna antes ou depois do inicio da vota'Yao, se 
apodcrar da urna com os boletins de voto nela recolhidos, mas ainda nao apurados, ou se apoderar de urn 
ou mais boletins de voto em qualquer momento, desde a abertura da assembleia eleitoral ate ao 
apuramento geral da elei~ao, sera punido com prisao maior de dois a oito anos. 

Artigo 1460 

Fraudes da mesa da assembleia de voto e da assembleia de apuramento distrital e geral 

1. 0 membro da mesa da assembleia de voto que doJosamente apuser ou consentir que se aponha nota de 
descarga em eleitor que nao votou ou que nao a apuser em eieitor que votou, que trocar na leitura dos 
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boletins de voto a candidatura votada, que diminuir ou aditar votos a uma candidatura no apuramento, ou 
que por qualquer modo falsear a verdade da elei~ao, sera punido com prisao maior de dois a oito anos. 
2. As mesmas penas serao aplicadas ao membro da assembleia de apurarnento distrital e geral que 
cometer qualquer dos actos previstos no numero anterior. 

Artigo 147° 
Obstru~ao a fiscaliza~ao 

I. Aquele que impedir a entrada ou saida de qualquer delegado das candidaturas nas assembleias 
eleitorais ou que por qualquer modo tentar opor-se a que eles exer~am todos os poderes que Ihes sao 
conferidos pela presente lei sera punido com prisao de seis meses a dois anos. 
2. Se se tratar do presidente da mesa, a pena sera de prisao maior de dois a oito anos. 

Artigo 1480 

Recusa de receber reclama~6es, protestos ou contraprotestos 

o presidente da mesa da assembleia eleitoral que injustificadamente se recusar a receber reclama~ao, 
protesto ou contraprotesto sera punido com prisao ate urn ano e multa de 1.000$00 a 5.000$00. 

Artigo 149" 
Obslru~iio dos candidalos, mandalarios, represenlanles dislrilais ou de/egados das candidaluras 

o candidato mandalcirio, representante distrital ou delegado das candidaturas que perlurbar gravemente 
o juncionamento regular das opera~jjes elei/orais sera punido com prisiio ate um ana e multa de 100$00 
a 10.000$00. 

Artigo 1500 

Perturba~iio das assembleias de volo 

1. Aque/e que perturbar a regular funcionamento das assembleias de voto, com insultos, amea9as au 
actos de violencia, originando tumulto, sera punido com prisiio ate dois anos e multa de 500$00 a 
20.000$00. 
2. Aquele que durante as opera90es eleitorais se introdllzir nas assembleias de voto sem ter direito a 
faze-Io e se recusar a sair, depois de intimado pelo presidenle, sera condenado a multa de 500$00 a 
5.000$00. 
3. A mesma pena do numero anterior, agravada com prisiio ate Ires meses, sera aplicada aos que se 
introduzirem nas referidas assembleias munidos de armas, independentemente da imediata apreensiio 
des/as. 

Artigo 15)° 
Nao comparencia da for~a armada 

Sempre que seja necessaria a presem;:a da for~a armada nos casos previstos no artigo 85°, nO 3, 0 

comandante da rnesma sera punido com pena de prisao ate urn ano se injustificadamente nao comparecer. 

Artigo 152" 
Nao cumprimento do dever de participa~ilo no processo eleitoral 

Aquele que for nomeado para fazer parte da mesa da assembleia de voto e, sem motivo de for'Ya maior ou 
justa causa, nao assurnir ou abandonar essas fun'Yoes sera punido com multa de 1.000$00 a 10.000$00. 

Arrigo 153 0 

Falsifica~iio de cadeFnos, boletins, ac/as ou documentos Felalivos a eleiriio 
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Aquele que por qualquer modo viciar, substituir, suprimir, destl1lir ou compuser falsamente os cadernos 
eleitorais, os boletins de voto, as actas das assembleias de voto ou de apuramento, ou quaisquer dos 
documentos respeitantes a elei9QO, sera punido com pristio maior de dois a oito anos. 

Artigo 154" 
Denuneia caluniosa 

Aquele que dolosamente imputar a outrem, sem fundamento, a prMica de qualquer infrac~ao prevista na 
presente lei sera punido com as penas aplicfiveis it denuncia caluniosa. 

Artigo ISS" 
RecJama~ao e recurso de rna fe 

Aquele que, com rna fe, apresentar a reclamarrao, recurso, protesto ou contraprotesto, ou aquele que 
impugnar decisoes dos argaos e1eitorais atraves de recurso manifestamente infundado sera punido com 
multa de 500$00 a 10.000$00. 

Artigo 1560 

Nao curnprirneoto de outras obrigaJ;oes impostas por lei 

Aquele que nao cumprir nos seus precisos termos quaisquer obriga~oes que Ihe sejam impostas pelo 
presente diploma Oll nao praticar os actos administrativos que sejam necessarios para a sua pronta 
execu'Yao ou ainda retardar injustificadamente 0 seu cumprimento sera, na falta de incriminarrao especial 
ou de procedimento disciplinar adequado, punido com multa de 1.000$00 a 10.000$00. 

CAPiTULO II 
llieito diseiplinar 

Artigo 157" 
Responsabilidade diseiplinar 

Tanto as infrac~oes previstas neste diploma como as previstas no Decreto-Lei n° 25-A176, de 15 de 
Janeiro, constituirao tambem falta disciplinar quando cometidas por agente sujeito a responsabilidade 
disciplinar. 

TiTULO VII 
Disposi~oes fioais 

Artigo 158" 
Certidoes 

Sao obrigatoriamente passadas a requerimento de qualquer interessado, no prazo de 3 dias: 
a) Todas as certidoes necessarias para instru~ao do processo de apresentar;:ao de candidaturas; 
b) As certidoes de apuramento distrital e geral. 

Artigo 159" 
Isem;oes 

Sao isentos de quaisquer taxas, emolumentos, imposto do selo e imposto de justir;:a, conforme os casos: 
a) As certidoes a que se refere 0 artigo anterior, bern como as declarar;:oes previstas nos n.os I e 3 do 
artigo 15° e 0 requerimento e a certidao previstos no n.o 6 do mesmo artigo. 
b) Todos os documentos destinados a instruir quaisquer reclamatj:oes, protestos ou contraprotestos nas 
assembleias de voto ou de apuramento geral, bern como quaisquer reclamar;:oes ou recursos previstos na 
lei; 
c) Os reconhecimentos notariais em documentos para fins eleitorais; 
d) As procuratj:oes forenses a utilizar em reclamar;:oes e recursos previstos na presente lei, devendo as 
mesmas especificar os processos a que se destinam. 
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1 - No estrangeiro, em tudo 0 que nao estiver ja expressamente regulado, aplicam-se as regras gerais 
contidas nesta lei, com as devidas adapta~oes. 
2 - As referencias aos govemadores civis, camaras municipais e juntas de freguesia entendem-se feitas, no 
estrangeiro, respectivamente: 
a) Aos embaixadores; 
b) Ao encarregado do posto consular de carreira ou encarregado da seC!i'=30 consular da embaixada ou ao 
funcionario do quadro de pessoal diplomatico com maior categoria a seguir ao embaixador; 
c) A comissao recenseadora. 
3. Entendem-se como feitas ao Tribunal Constitucional e ao respectivo presidente, todas as referencias 
naquela legisla!i'=ao ao Supremo Tribunal de Justi!i'=a e ao respectivo juiz presidente 
4 - As referencias feitas ao apuramento distrital entendem-se como feitas ao apuramento intennedio no 
caso das opera~oes realizadas no estrangeiro. 

Artigo 159-B 
Direito subsidiario 

Em tudo a que nao estiver regulado na legisla~ao referente a e1eir;:ao do Presidente da Republica aplica-sc 
aos actos que impliquem interven~ao de qualquer tribunal 0 disposto no C6digo de Processo Civil quanta 
ao processo declarativo, com excepr;:ao dos n.Os 3 e 4 do artigo 144° e dos n.os 4 e 5 do artigo 145°. 

Artigo 159°_C 
Conserva~3o de documentalf3o eleitoral 

1. Toda a documenta~ao relativa Ii apresenta~ao de candidaturas sera conservada durante 0 prazo de cinco 
anos a con tar da data de tomada de posse do candidato eleito. 
2. Decorrido aquele prazo, podera ser destmida a documenta!i'=ao relativa aos elementos referidos nos n.os 
I e 4 do artigo 15°. 

Artigo 1600 

Entrada em vigor 

Este diploma entra em vigor na data da publicar;:ao. 

ANEXO 

Recibo eomprovativo do voto al1tecipado 
Para os deitos da Lei Elcitoral pnra 0 Preside11lc da 

Repllblica se dcclara que (nome do cidadtio eleifor). 
residente em .... ponatiur do bilhcte de idcl1lidade n° .... de ... de 
... dc .... il1scrilo lUI nssemblcia de voto (Olf secc;tio de l"()fO) de .... 
com 0 11" ...• excrecli antceipadamcntc a sell direito de voto no 
dia ... de ... de ... 
o Presidentc da Ctlillara :vlunicipal de . 
(assi,wlllraJ 

Vis to e aprovado em Conselho de Ministros, Jose Baptista Pinheiro de Azevedo - Vasco Fernando 
Leote de Almeida e Costa - )000 de Deus Pinheiro Farinha - Antonio de Almeida Santos - Vitor Manuel 
Ribeiro 
Visto e aprovado pelo Conselho da Revolu~ao 
Promulgado em 03.05.76. 
Publique-se. 
o Presidente da Republica, Francisco da Costa Gomes 
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