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Lei 
do 

Recenseamento Eleitoral 

Lei n.· 69178 

de 3 de Novembro 

Lei do Recense.mento Eleltor.1 

A Assembleia daRepublica decreta, nos termos do artigo 167.°, alinea 
f), da Constitui~o, 0 seguinte: 

TfTULO 1 

Recense.mento eleltor.1 

CAPiTULO I 

Prlnclplo. gerais 

ARTIGO I.. 

(Regra geral) 

o recenseamento eleitoral e oficioso, obrigatorio e unico para todas as 
elei~6es por sufclgio directo e universal. 

ARTIGO 2.· 

(Universalidade) 

Todos os cidadiios que gozem de capacidade eleitoral devem ser inscri
tos no recenseamento. 
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ARTIGO 3.' 

(Actualidade) 

o recenseamento deve corresponder, com actualidade, ao universo 
eleitoral. 

ARTIGO 4.' 

(Obrigatoriedade e oficiosidade) 

I - Todo 0 cidadiio tern 0 direito e 0 dever de promover a sua inscri
~iio no recenseamento, bem como de verificar se estll inscrito, e, em caso de 
erro ou omissiio, de requerer a respectiva rectifica~o. 

2 - A inscri~iio dos eleitores no recenseamento e feita obrigatoria
mente pela respectiva entidade recenseadora. 

3 - As comissaes recenseadoras devem, independentemente da pro
mo~ao dos interessados, inscrever nos cadernos eleitorais todos os titula
res do direito de voto ainda nao inscritos de que tenham conhecimento ('). 

ARTIGO 5.' 

(Unicidade da inscri~ao) 

Ninguem pode estar inscrito mais do que uma vez no recenseamento. 

ARTIGO 6.' 

(Recenseamento no territ6rio de Macfiu e no estrangeiro) 

o recenseamento e voluntllrio piua os cidadiios eleitores residentes rio 
:errit6rio de Macau e no estrangeiro. 

ARTIGO 7.' 

(Ambito temporal do recenseamento) 

I - A validade do recenseamento e permanente. 
2 - 0 recenseamento c'actualizado anualmente. 

ARTIGO 8.' 

(Presunc;ao de capacidade 8leitoral) 

I - A iflscri~iio de urn cidadiio ,no cademo de recenseamento implica 
a presun~o de que tern capacidade eleitoral. 

2 - A presun~6 referida no numero anterior s6 pode ser ilidida por 
documento, que a entidade recenseadora possua OU Ihe seja apresentado, 
comprovativo da morte do eleitor ou de alte~o da respectiva capacidade 
eleitoral. 

II) ~umero introdu/ido pcla Lei n." I'<I\XH. de 20 de Julhu. 
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ARTIGO 9.' 

(Unidade geografica do recenseamento) 

A organiza~o do recensamento tern como unidade geognlfica: 

a) No continente e nas Regioes Aut6nomas dos A~ores e da Madeira, 
a freguesia; 

b) Em Macau, a area administrativa correspondente a entidade recen
seadora; 

c) No estrangeiro, 0 distrito consular ou 0 pais de residencia se nele 
houver apenas embaixada. 

ARTIGO 10.' 

(Local de i.nscrh;;ao no recenseamento) 

I - Os cidadlios eleitores sao inscritos no local de funcionamento da 
entidade recenseadora da unidade geografica da sua residencia habitual. 

2 - Salvo quanta aos ddadaos que ai vivam permanentemente, nao 
pode set considerado local de residencia, para efeitos de recenseamento, 
qualquer. edificio ou reparti~ao de Estado ou de outra pessoa colectiva 

. publica, fabrica, oficina, estabelecimento de assistencia ou locais similares. 

CApITULO II 

Organl~o geral do recenaeamento 

ARTIGO II.' 

(Entidades recenseadoras) 

I - 0 recenseamento e organizado por comissoes recenseadoras. 
2 - As comissoes recenseadoras sao constituidas: 

a) No continente e nas Regioes Aut6nomas dos A~ores e da Madeira, 
pelas juntas de freguesia e por urn delegado nomeado por cada 
partido politico com assento na ultima sessao da Assembleia da 
Republica; 

b) No territ6rio de Macau, pelas dimaras municipais e por urn dele
gada nomeado por cada uma das associa~oes civicas existentes; 

c) No estrangeiro, pelos postos consulares de carreira, ou, quando 
estes nao existam, pelas embaixadas sem se~ao consular e por urn 
delegado nomeado por cada partido politico com assento na ultima 
sessao da Assembleia da Republica. 

3 - Para os fins indicados no numero anterior, os partidos politicos e 
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associaciies civicas ali referidas comunicam aos presidentes das comissiies 
recenseadora, ate dez dias antes do inicio do periodo de recenseamento,. os 
nomes dos seus delegados, entendendo-se que prescindem deles se os nilo 
indicarem naquele prazo. 

4 - Os delegados dos partidos nao podem fazer parte de mais de uma 
comissao recenseadora. 

5 - As comissiies recenseadoras sao presididas respectivamente pelos 
presidentes das juntas de freguesia, pelos presidentes das ciimaras munici
pais, pelos agentes responsilveis pelos postos consulares e pelos primeiros 
secretarios das embaixadas. 

6 - As comissiies recenseadoras funcionam, em principio, nas sedes 
das juntas de freguesia, das dimaras municipais, dos postos consulares e 
das embaixadas, conforme os casos. 

ARTIGO 12.0 

(Colabora~ao dos partidos politicos) 

I - Sem prejuizo do disposto no artigo anterior, qualquer partido 
legalizado pode colaborar com as comissiies recenseadoras, competindo a 
estas, sem discriminaciies, orientar as tarefas do recenseamento e definir a 
necessidade e 0 ambito daquela colaboraciio. 

2 - A colaboracao dos partidos politicos faz-se at raves de elementos 
que aqueles indiquem as respectivas comissiies recenseadoras ate cinco dias 
antes do inicio do periodo do recenseamento. 

ARTIGO 13. 0 

(Fiscaliz8(j:aO dos partidos politicos) 

- Para alem do disposto nos artigos 34.°, 35.° e 52.0, os partidos 
politicos referidos nos dois artigos anteriores tern poderes de fiscalizaciio, 
podendopedir informaciies e apresentar ·por escrito reclamaciies, protestos 
e contraprotestos, estando as comissiies recenseadoras constituidas na obri
gaCao de prestar aquelas e de receber estes. 

2 - Das decisiies das comissiies recenseadoras relativas aos pedidos de 
informaCao e as reclamaciies, protestos e contraprotestos, que devem ser 
proferidos no prazo de quarenta e oito horas, podem os partidos politicos 
reeorrer: 

oj No continente, nas Regiiies Aut6nomas dos Acores e da Madeira e 
em Macau, para 0 tribunal competente; 

b j No estrangeiro, para 0 embaixador. 
3 - Os recursos referidos no numero anterior sao interpostos no 

prazo de quarenta e oito horas e decididos definitivamente em igual prazo. 
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ARTIGO 14.' 

(Participacao das camaras municipais) 

1 - No continente e nas Regioes Autonomas dos Acores e da 
Madeira, as camaras municipais tem funcoes de coor'denacao e apoio nas 
operacoes do recenseamento eleitoral na area do respectivo municipio. 

2 - No territorio de Macau, as funcoes de coordenacao e apoio sao 
atribuidas ao servico de Administracao Civil. 

ARTIGO IS.' 

(ColaboraCBO da assembleia de freguesia) 

1 - Para a prossecucao dos trabalhos de recenseamento, as comissoes 
recenseadoras, quando julguem necessario, podem solicitar a colaboracao 
da assembleia de freguesia. 

2 - A assembleia de freguesia designa, de entre os seus membros" os 
cidadiios necessarios para efeitos do disposto no n. ° I. 

ARTIGO 16." 

(Elaboracao do recenseamento) 

I - 0 recenseamento e elaborado pelas comissoes recenseadoras 
durante 0 periodo normal de funcionamento das entidades referidas no nY 
6 do a~igo Il.° devendo 0 mesmo ser alargado sempre que as operacoes a 
realizar 0 justifiquem ou se revele de manifesta utilidade para os cidadaos. 

2 - As comissoes recenseadoras anunciam atraves de 'editais a afixar 
nos lugares de estilo e, sempre que possivel, atraves dos meios de comuni
cacao social de ambito regional, os locais e period os de funcionamento do 
recenseamento. bern como as suas altera.;oes. 

3. - Sempre que 0 numero de eleitores ou a sua dispersao geografica 0 

justifique, a comissao recenseadora deve abrir pastas de recenseamento em 
locais especialmente escolhidos para esse fim, identificando-os por letras e 

. nomeando para eles delegados seus. Os postos de recenseamento devem 
coincidir, sempre que possivel, com seceoes de voto. 

4 - Podem ser criados no estrangeiro os postos de recenseamento 
previstos no numero anterior desde que possam ser integrados por repre
sentantes de todos os partidos com assento na ultima sessao da Assembleia 
da Republica, salvo se a nao representacao de algum dos partidos resultar 
da falta de indicacao do respectivo delegado('). 

e)~ Numero introduzido pela Lei n.O 72/78, de 28 de Dezembro. 
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5 - 0 Governo pUblicani no Didrio da RepUblica, ate 31 de Mar~o de 
cada ano, uma Iista, por paises, dos postos de recenseamento a criar nos 
termos do numero anterior, devendo os partidos indicar ao Ministt!rio da 
Administ~o Interna os seus representantes ate ao dia 20 de Abril ('). 

ARTIGO 11.' 

(Requisic;:Ao au pedido de informac;:08s e esclarecimentos) 

I - As comissc5es recenseadoras podem requisitar directamente a 
quaisquer organismos oficiais, ou solicitar a entidades privadas, as inforrna
~c5es ou esclarecimentos de que ~m. 

2 - Em todas as localidades do continente, das Regic5es Aut6nomas 
dos A~ores e da Madeira e de Macau onde existam quarteis, seC\;c5es ou 
postos da Guarda Nacional Republicana, da Guarda Fiscal ou da Policia 
de ~eguran~ Publica, os respectivos comandantes mandam apresentar nas 
comissc5es recenseadoras, sempre que para tanto sejam por estas solicitados, 
os agentes indispensaveis para a regularidade e boa execu~o, por aquelas 
entidades, das ope~c5es do recenseamento eleitoral. 

3 - Os agentes designados para estes servi~os recebem das comissc5es 
recenseadoras indica~o sobre 0 modo, horas e locais onde os mesmos 
devem ser prestados. 

CApITULO III 

Operar;;6e1 do recenseamento 

SECC:AO I 

.... rt .... de lnac~ao 

ARTIGO 18.' 

(Determinac;:Ao do periodo anusl de inscric;:a.o) 

I - 0 periodo de actuali~iio de recenseamento inicia-se no dia 2 de 
Maio de cada ana e termina no ultimo dia do meSmo meso 

2 - 0 periodo de actualiza~iio derecenseamento no estrangeiro e no . 
territ6rio de Macau termina no ultimo dia do mes de Junho de cada ano(4). 

(') Numero introduzido pela Lei n.O 72/78, de 28 de Dezembro. 

(,') Numero introduzido pela Lei 0.° 15/80, de 30 de Junho. 
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ARTIGO 19.' 

(Ariuncio do periodo de inscri~a.o) 

As c9missoes recenseadotaS, e, no continente e nas Regioes Aut6no
mas dos A~ores e da Madeira, tambem as camaras municipais, anunciam, 

-atraves de editais a afixar nos locais do estilo, 0 periodo de inscri~ao no 
recenseamento, ate vinte dias antes do seu inicio. 

SW;AO 11 

M .... do IIIIC~D 

ARTIGO 20.' 

(Teor da inscriC(ao) 

I - A inscri~o dos cidadlios eleitores deve ser feita pelo seu nome 
completo, fil~o, data e freguesia de nascimento e morada, com indica~o 
do lugar e, quando existam, da rna, numero e andar do predio. 

2 - Da inscri9ao consta tambem 0 numero e arquivo do bilhete de 
identidade, quando 0 cidadilo 0 exiba ou esse numero possa ser apurado, 
ainda que haja expirado 0 seu prazo de validade. -

3 - Quando 0 cidadlio eleitor nilo possuir bilhete de identidade ou 
passaporte, a indica~o faz-se por'qualquer das seguintes formas: 

a) Por meio de outro qualquer documento que contenha fotografia 
actualizada, assinatura ou impressao digital e que seja geralmente 
utilizado para a identifica~o; 

b) Reconhecimento da identidade do cidadlio pela comissao recen
seadora; 

c) Atraves de dois cidadaos eleitores inscritos na mesma unidade geo
gr.Ifica e que atestem sob compromisso de honra a identidade do 
cidadlio. 

4 - A -prova da freguesia da naturalidade faz-se por meio do bilhete 
de identidade quando este contenha tal indica~o, ou por meio de certidiio 
de nascimento, cedula pessoal, passaporte ou outro documento legal bas
tante e ainda por meio de reconhecimento unflnime dos membros presentes 
da comissao recenseadora. 

S - 0 reconhecimento previsto no numero anterior consta de auto 
assinado pelos referidos elementos. 

6 - Quando 0 cidadao eleitor nao possa fazer prova da freguesia da 
naturalidade por algum dos meios indicados no n.O 4, a comissao recensea
dora aceita a sua inscri~o condicionada. 
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7 - No caso previsto no numero anterior, a comissao reeenseadora 
solicita a Conservat6ria do Registo Civil da area da naturalidade declarada 
ou a Conservat6ria dos Registos Centrais, a confirma\'lio desta ate tres dias 
apos 0 termo do periodo de inscri~ao, devendo a resposta ser dada no 
prazo de cinco dias. 

8 - Ate oito dias apos 0 termo do periodo de inscri\'lio, pode 0 inte
ressado fazer prova da freguesia da naturalidade por urn dos meios referi
dos no n.o 4. 

ARTlGO 21.' 

(Novas inscric;Oes) 

Consideram~se novas inscri~3es no recenseamento as dos cidadaos 
que, nao estando inscritos, possuam capacidade eleitoral. 

ARTlGO 220 

(Processo de inscriC;ao) 

- Os cidadaos promovem a sua inscri~ao nos cademos de reeen
seamento mediante a apresenta\'lio de urn verbete de inscri\'lio, devidamente 
preenchido, de modelo anexo a esta lei. 

2 - 0 verbete de inscri~ao deve ser assinado pelo eleitor ou conter a 
sua impressao digital se nao sauber assinar. 

3 - Se 0 eleitor nao puder assinar 0 verbete ou apor a sua impressao 
digital. por impossibilidade fisica, deve ser apresentado no acto da inscri~ao; 
documento que ateste tal facto, passado pelo medico,. excepto quando a 
notoriedade do mesmo 0 tome dispensavel, devendo tal ser anotado pela 
comissao recenseadora no verbete de inscri~ao. 

4 - Se 0 eleitor nao puder assinar 0 verbete ou apor a impressao 
digital, por ausencia temporaria determinada pelo exercicio da sua profis
sao, deve ser apresentado, no acto de inscri\'lio, documento que ateste tal 
facto, passado pelo superior hierarquico ou entidade patronal. 

5 - Quando a apresenta~ao do verbete nao for feita pelo proprio, 
deve 0 apresentante assirui-lo tam bern, identificando-se pelo bilhete de iden
tidade, ou fazendo reconhecer notarialmente a sua assinatura. 

6 - Quando a comissao recenseadora, no acto da apresenta\'lio do 
verbete, se puserem fundadas duvidas sobre a sanidade mental do cidadao 
eleitor, pode ela aceitar 0 verbete sob condi~ao de 0 cidadao se submeter a 
uma junta de dois medicos que atestarao 0 seu estado.mental, no prazo de 
cinco dias. 

7 - Quando 0 verbete for apresentado, devera ser assinado pela enti
dade recenseadora que 0 receba. 
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8 - Os verbetes relativ·os aos lilulares do direilo de voto referidos 
no n.o 3 do artigo 4. 0 devem ser pessoalmentc presentes aos cidadaos 
a que respeitem, para colheita da assinatura ou da impressao digital, tendo 
lugar, nos termos legais, a prova de freguesia da naturalidade ('). 

ARTIGO 23." 

(Verbetes de inscricao) 

I - 0 verbete de inseri,lio e eonstituido pelo eorpo do verbete e por 
dois destacaveis. 0 eorpo e urn destacaver destinam-se a organiza,lio de 
ficheiros, na comissao recenseadora, pelo numero de ordem de inscri~ao e 
pela ordem alfabetiea do ultimo nome do eidadlio eleitor, respeetivamente. 

2 - 0 fieheiro pelo numero de inseri,ao e organizado, dentro de eada 
unidade geognifiea, por postos de reeenseamento, quando existam. 

3 - 0 outro destacavel destina-se a ser enviado a junta de freguesia da 
naturalidade do eidadiio eleitor, onde seni organizado urn fieheiro por 
ordem alfabetiea do seu ultimo nome. 

4 - Em rela,lio aos eidadlios eleitores naseidos em Macau, 0 destaca
vel referido no numero anterior deve ser enviado a camara municipal cor
respondente a area da sua naturalidade e, em rela~ao aos nascidos no 
estrangeiro, ao Secretariado Tecnico dos Assuntos para 0 Processo Eleito
ral, do Ministerio da Administra~ao Interna, para 0 efeito referido no 
numero anterior. 

5 - No easo de serem deteetadas duplas inseri,5es, deve 0 facto ser 
imediatamente comunicado ao tribunal competente nos term os legais. 

ARTIGO 24." 

(Cartao de eleitor) 

- No acto de inscri~ao e entregue ao cidadao urn cartao de eleitor 
do modelo anexo a esta lei, devidamente autenticado pela comissao recen
seadora, comprovativo da sua inscri~ao e do qual constam obrigatoria
mente 0 numero de inscri~ao. 0 nome, a freguesia e 0 concelho da naturali
dade, numero e arquivo do bilhete de identidade, se 0 tiver, e a data de 
nascimento. 

2 - Em caso de extravio do carma, deve 0 eleitor comunicar imedia
tamente 0 facto a comissao recenseadora, que emitira novo cartao, com 
indica~ao de ser nova via. 

(5) Numero IntrodUlido pela Lei n·' 'r>1/~)I,. de 20 de Julho. 
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ARTIGO 25." 

(Cadernos de recenseamento) 

I - A inscri9ao dos cidadaos eleitores consta de cadernos de recen
seamento de folhas do modelo anexo a esta lei, pela ordem sequencial do 
numero de inscric;ao. 

2 - Ha tantos cadernos quantos os necessarios para que em cada urn 
deles nao figurem sensivelmente mais de oitocentos eleitores. 

3 - A aduali~o dos cademos e efectuada. consoante os casos, por 
meio de urn tr~o, que nlio afecte a legibilidade, sobre os nomes daqucles 
que em cada unidad~ geogr.\fica perderam a qualidade de eleitores, referen
ciando-se Ii margem 0 documento comprovativo da respediva eli~o, 
ou por aditamento dos nomes resultantes de inscri~o. 

4 - Os cademos de receriseamento sao nurneradoS e rubricados, em 
todas as suas f olhas, /lela comissao recenseadora e tern termos de abertura e 
encerramento anuais por ela subscritos. 

5 - A numer~o das folhas dos cademos de recenseamento e unica 
por comissao recenseadora ou posto de recenseamento e aqueles deverio 
ser anualmente recompostos de modo a manle-los de acordo com 0 dis
posto no n.O 2. 

6 - Os cadernos de recenseamento podem ser obtidos directamente 
at raves de fotoc6pias dos verbetes de inscri9ao ou por mcios informati
cos (0). 

7 - Os cademos de recenseamento sao obrigatoriamente reformula-· 
dos de cinco em cinco anos. 

8 - A utiliza9ao dos meios informaticos previstos neste artigo deve 
ser feita de modo a nao afectar os direitos a que se refere 0 artigo 35. 0 

da Constitui9ao ('). 

(6) c t 7) Numcros IntroduLido~ pcls Lei ".0 81/88. de 20 de Julho. 
o anigo 35." da Constitui~ilo tern a scgulnte rcdacr;:ao: 

(Utilizar;:Ao da infonnatica) 
I - Todos os cidadaos tern 0 dircilO de lOmar conhecimento dos dados constanlcs de ficheiros ou reaisoos 
infonnaticos a seu rcspeito e do lim a que 5C destinam. podcndo exigir a sua rectificar;:io e actualizar;:lo, sem 
prejullo do disposto na lei sobre segredo de Estado e segredo de justi~a. 

2 _ E proibido 0 acesso a licheiros e registos informaticos para conhecimento de dados pessoais relativos a 
terceiros e respectiva mterconedo. salvo em casos ncepcionais previstos n. lei. 
3 _ A informitica nio pode ser utilizada para tratamento de dados referentes a convi~6es filolOticas ou 
pohlicas. liiiacilo panidaria ou sindical. fe religiosa ou vida privada. salvo quando sc trate do processamento~c 
dados estatlslicos nao individualmente identificaveis. 
4 - A.lei define 0 conceito de dados penoais para efeitos de registo informatico, bem como de bases e banco, de 
dados e respeclivas condic6es de acesso, constituiCio e utilizacao por entidades pUblicas e privadas. 
5 - E proibida a atribuicao de um numero nacional unico aos cidadios. 
6 _ A lei define 0 regime aplicivel aos nUlIos de dados transfronteiras. estabelecendo formas adequadas de 
proteccao de dados pesloais e de outros cuja salvaguarda se justifique por ru6es de interesse nacianal. 

Vej:l-Se tambc!m a Lei n." 10191. de 27 de Abril (protec~ao dos dados pessoais face a informatica) 
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ARTIGO 16.' 

(Transfer~_ncia de inscli~;1o) 

I - A transfer~ncia da inscri~ao no recenseamento por motivo de 
mudan~ de residencia faz-se durante 0 periodo de inscri~o, mediante a 
entrega, na comissao recenseadora da unidade geognifica da nova residen
cia, do cartao de eleitor e a apresenta~ao do verbete de inscri~o e de urn 
impresso de transferencia. 

2 - 0 impresso de transferencia deve ser remetido, ate cinco dias ap6s 
o termo do prazo de inscri~o e pelo seguro do correio, II comissao recen
seadora onde 0 cidadao eleitor se encontrava recenseado, para efeitos de 
elimi~o no caderno de recenseamento respectivo. 

3 - Quando 0 eleitor se encontrar inscrito no recenseamento em uni
dade geogr3fica diversa daquela onde habitual mente reside, a comissao 
reeenseadora da residencia habitual, por si pr6pria, por solicita,ao daquela 
onde 0 cidadio eleitor anteriormente residia ou de quaJquer deJegado de 
partido politico nela representado, promove a inscri,ao do cidadao elei
tor. operada ·3 qual se procede a elimina~ao da inscri~io anterior. 
informando-se 0 eleitor (8). 

ARTIGO 27.' 

(Mudanca de residl!ncia no estrangeiro) 

I - No estrangeiro, qualquer mudan~a de residencia da area de uma 
para outra unidade geografica obriga ao pedido de elimina~o da inscri~o 
poi parte do cidadao eleitor, venha ou nao a inscrever-se no recenseamento 
da nova unidade geografica. 

2 - No caso de a muda~ da residencia ocorrer dentro da area da 
mesma unidade geografica, 0 cidadao eleitor e obrigado a comunicar essa 
mudan~ se nao solicitar 0 canceiamento da sua inscri~o no recenseamento. 

ARTIGO 28,' 

(Informacaes prestadas pelas conservatorias do registo civil) 

I - Para efeito do disposto na alinea c)"do n.O I do artigo 31.", as 
conservat6rias do registo civil enviam mensalmente a comissao recensea
dora da freguesia da naturalidade ou Secretariado Tecnico dos Assuntos ' 
para 0 Processo Eleitoral, do Ministerio de Administra,ao Interna, no caso 
de cidadaos nascidos no estrangeiro, reia,ao contendo 0 nome, filia,ao, 
freguesia e concelho da naturalidade dos cidadaos falecidos, maiores de 18 
anos no fim do periodo de inscri,ao imediatamente anterior. 

2 - A comissao recenseadora da freguesia da naturalidade ou 0 Secre
tariado Tecnico dos Assuntos para 0 Processo Eleitoral, conforme as cas os, 
enviarao extracto da relacao as comissoes em que os mesmos se encontram 
recenseados. 

(I) Numero introduzido pela Lei n.o 81/88, de 20 de Julho . 
• Deveria ser alinea f) e nio alinea c). 

Nio corriSido ~la Lei n.o 81/88. 13 



ARTIGD 29." 

(Informa~Oes relativas a interditos e condenados) 

I - Para efeitos do disposto na alinea b) do n.O I do artigo 31.°, os 
juizos de direito e as auditorias dos tribunais militares no continente, nas 
Regi5es Aut6nomas dos A~ores e da Madeira· e em Macau enviam men
salmente, por intermedio das respectivas secretarias, a comissao recensea
dora da freguesia da naturalidade, rela~ao con tendo os elementos de identi
fica~ao referidos no artigo anterior dos cidadaos que, tendo completado 18 
anos de idade, hajam sido objecto de senten~a com transito em julgado que 
implique priva~ao da capacidade eleitoral nos termos da respectiva lei ('). 

2 - A comissao recenseadora da freguesia da naturalidade ou 0 Secre
tariado Tecnico dos Assuntos para 0 Processo Eleitoral, conforme os casos, 
enviam extracto da rela~ao its comissoes em que os mesmos se encontram 
recenseados. 

ARTIGD 30." 

(Informacoos relativas a internados em estabelecimentos psiquiatricos) 

- Os directores dos estabelecimentos psiquiatricos devem enviar 
mensalmente II comissao recenseadora da freguesia da naturalidade rela~o 
contendo os elementos de identifica~ao referidos no artigo 28.° dos cida
daos que, tendo completado 18 anos, sejam internados por demencia noto
riamente reconhecida em virtude de anomalia psiquica, mas que MO este
jam interditados por senten~a com transito em julgado. e anualmente; 
durante 0 periodo de inscri~ao, dos que, estando internados nas mesrnas 
condi~oes, atinjam 18 anos ate ao fim do periodo de inscri~o. . 

2 - 0 mesmo procedimento devera ser adoptado quando aos cida
daos em questao tenha sido dada alta do estabelecimento psiquiatrico. 

"3 - A comissao recenseadora da freguesia da naturalidade ou 0 Secre
tariado Tecnico dos Assuntos para 0 Processp Eleitoral. conforme os casos. 
enviam extracto da rela~ao its entidades em que os mesmos se encontram 
recenseados. 

(") - Este numcro vern sendo considerado inconstitucional pelo Tribunal Constitucional por violar 0 disposlo no n.o 
4 do artigo 30," da Constitui~i'io ("nenhuma pena envolve como efeito necessario a perda de quaisquer direilos civis, 
profissi()nai~ au ptlliticos"). Ver Acordiios do Tribunal Constitucional n.'" 238 e 249/92 de 16.11. e 27.10 
respectivumcnte. Vcr art." 50.". Vcr tambem sabre este ponto as notas expliclltivlIs (ponto 7 - nota 9). 
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ARTlGO 31.0 

(EliminacAo de inscricOes) 

I - Devem ser eliminados dos cadernos de recenseamento (10): 
a) As inscri~iles que tiverem sido objecto de transferencia, nos ter

mos do artigo 26. 0
; 

b) As inscd~iles dos cidadaos que, no continente, regiiles aut6nomas 
e em Macau, ja nao residam na unidade geografica que declara
ram aquando da prom~ao da inscri~ao, desde que tal facto esteja 
devidamente comprovado pela entidade recenseadora, solicitando
-se a comissio recenseadora da sua nova residencia a prom~ao 
da sua inscri~ao, operada a qual se procede a elimina~ao; 

c) As inscri~iles dos cidadaos recenseados no estrangeiro que ja nao 
residam na morada declarada aquando da promo~ao da inscri~ao, 
desde que tal facto esteja devidamente comprovado pela entidade 
recenseadora da sua nova residencia, se for conhecida a promo
~o da sua inscri~ao; 

d) As inscri~s dos eleitores recenseados no estrangeiro relativamente 
aos quais se tenbam verificado a devolu~ao, por duas vezes con
secutivas, dos sobrescritos contendo os respectivos boletins de voto, 
fazendo-se a elimina~ao com base em comunica~ao do Secreta
riado T~nico dos Assuntos para 0 Processo Eleitoral; 

e) As inscri~(jes de cidadiios abrangidos pelas incapacidades eleito-
. rais previstas na lei; . 

f) As inscri~(jes doscidadaos cujo 6bito for oficiosamente con fir
mado por informa~ao prestada pela conservat6ria do registo civil, 
nos termos do artigo 28. 0

, ou pelas autoridades estrangeiras, por 
certidao ou por informa~ao prestada a entidade recenseadora e 
confirmada a pedido desta pela respectiva conservat6ria; 

g) As inscri~(jes dos cidadaos eleitores residentes no territ6rio de 
Macau ou no estrangeiro que por eserito 0 solicitem. devolvendo 
o cartiio de eleitor; 

h) As inscri~iles dos que bajam perdido a nacionalidade portuguesa 
nos termos da lei. 

2 - Para cumprimento do disposto no artigo 33. 0
, as elimina~oes 

referidas nas alineas d), e), f), g) e h) do n.O I s6 serao admitidas ate 60 
dias antes de cada acto eleitoral (II). 

3 - Ate S5 dias antes de cada acto eleitoral, as comissoes recerisea
doras tornam publicas, atraves de editais, as rela~oes dos cidadaos que 
(Dram eliminados dos cadernos de recenseamento nos termos das alineas 
d), e), f), g) e h) do n.O I, para efeito de reclama~ao e recurso por elimi
na~ao ou nao elimina~ao indevidas (12). 

(10). (") e ('l) _ Nova redac(f50 dada pela Lei n.o 81/88. de 20 de Julho. 
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4 - Os editais referidos no n.O 3 sao afixados nos lugares de estilo 
durante del dias. 

5 - As reclama~oes efectuadas nostermos do n.O 3 podem ser apre
sentadas ate quarenta e oito horas ap6s 0 termo do prazo de afixa~o do 
respectivo edital. Os prazos para a decislio das reclarna~oes, do recurso e da 
decisiio deste slio de quarenta e oito horas. 

6 - Dos term os, prazos e implica,iies dos processos de elimina,ao 
legal mente previstos danl a Comissao Nacional de Elei,iies publico conhe
cimento at raves dos 6rgaos de comunica,ao social em termos identicos 
aos aplicaveis as novas inscri,oes, devendo tal competencia ser assumida 
no estrangeiro pelas correspondentes entidades consulares (1'). 

ARTIGO 32." 

(ComunicacAo de eliminacOes) 

As elimina~oes efectuadas nos termos do artigo 31.0 devem ser eomu
nieadas a comissao recenseadora na area da naturalidade dos eliminados, 
ou ao Seeretariado Teenieo dos Assuntos para 0 Processo Eleitoral, do 
Ministerio da Administra,1io lntema, tratand<>-se de individuos nascidos no 
estrangeiro. para anotaf;ao nos respectivos ficheiros. ' 

ARTIGO 33.0 (14) 

I - Os cademos de recenseamento sao inalteniveis nos trinta elias an
teriores a eada acto eleitoral. 

2 - As comissoes recenseadoras lavram os respectivos termos de 
encerramento no 1.0 dia do perfodo referido no n.o I. 

SEC(.J..O III 

Red.~ • recUt"108 

ARTIG034.o 

(El.poa(lo de (6pia dOl cadnnos) 

I - Dez dias depois de lenninado 0 penudo de inscri..;ao. e duranlf 4umze 

dias, slio expostas na sede da comisslio recenseadora c6pias fie is dos cader
nos de recenscamento, para efeito de consulta e reclama,1io dos interessado •. 

2 - As elimina,oes operadas nos termos das aHneas b), c) e d) do 
n.O I do artigo 31. 0 deverao ser publicitadas atraves de edital afixado 
nos locais e pelo periodo estabelecido no n.O I (is). 

(I') e (I') _ Numeros introduzidos peJa Lei n." 81f88. de 20 de lulho. 

(1') _ Nova epfgrafe e novo n.o 2 introduzidos pela Lei n.o 81/88, de 20 de lulho. 
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3 - Os partidos politicos podem obterc6pia ou fotoc6pia dos cadernos de 
recenseamento desde que ponham a disposi~ao da comissao recenseadora os 
meios tecnicos e humanos adequados e suportem os respectivQs encargos (,6). 

ARTIGO 35.0 

(Reclama<;oesl 

I - Duranle 0 periodo de exposi~ao da c6pia dos cadernos pode 
qualquer cidadao eleilor ou partido polilico reclamar por escrito, peranle a 
comissao recenseadora, das omissoes ou inscri~oes indevidas nos cadernos 
de recenseamento. 

2 - No caso de reclama~iio de inscri~ao indevida, a comissao da 
dela conhecimenlo ao cidadiio eleilor para responder, querendo, no prazo 
de qualro dias uleis (17). 

3 - A comissao recenseadora decide as reclama~Oes nos sele dias 
seguinles Ii sua apresenla~ao, devendo imedialamenle anxar, ate ao lermo 
do prazo do recurso, as suas decisoes na sede ou local de funcionamento, 
bern como nos poslOS de recenseamenlO, se exislirem ("). 

ARTIGO 36. 0 

(Aecursos) 

I - Das decisoes da comissao recenseadora podem recorrer, ale cinco 
dias ap6s.a afixa~iio da decisao, para 0 juiz de direilo da comarca res pec
liva, 0 reclamanle ou qualquer oulro cidadao eleilor, oferecendo com 0 

requerimenlo lodos os elementos necessarios para aprecia~o do recurso. 
As· peli~oes serao apresentadas direclamenle ao lribunal. 
2 - Nas comarcas em que haja mais de uma vara. a compelencia para 

o julgamento do recurso pertencera Ii I.' vara; nas restanles comareas, onde 
haja mais de urn juizo, pertencern ao 1.0 juizo. 

3 - 0 tribunal manda nOlificar imedialamente para responderem, 
querendo, junlando lodos os elemenlos de prova, no prazo de sele dias: 

oj A comissao recenseadora; 
b) 0 eleitor cuja inscri~ao seja considerada indevida pelo recor

rente, se for esse 0 caso (19). 

<'0) _ Anterior n.o 2. 

(17) e C~) - Numeros introduzidos pela Lei n.o 81/Hs' de 20 de lulho. 

(IS) _ Nova redac~iio do anterior n." 2 introduzida pela Lei n." SlIMS, de 20 de lulho. 
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4 - 0 juiz decide nos cinco dias seguintes, mandando notificar imediata
mente a comissao recenseadora e 0 recorrente da sua decisao. da qual nio ha 
recurso ('0). . 

5 - 0 processo e gratuito e tern prioridade sobre 0 restante eXpediente do 
tribunal (21). 

6 - Das decisoes da comissao "recenseadora no estrangeiro cabe recurso 
para 0 embaixador (22). 

SI'O;AO IV 

Cadaltro. guarda 8 COIIS8I'Y,;10 do recenaeamemo 

ARTIGO 37." 

(Nlimero total de eleitores inseritos e c6pias dos cadernos de recenseamento) 

I - No final do processo de recenseamento a comissao recenseadora 
comunica imediatamente ao Secretariado Tecnico dos Assuntos para 0 

Processo Eleitoral, do Ministerio da Administra'iio Interna, atrav':' da res
pectiva camara municipal ou do Ministerio dos Neg6cios Estrangeiros, con
soante os casos, 0 ntimero de eleitQ{es inscritos na unidade geografica 
respectiva. 

2 _. As camaras municipais devem indicar 0 ntimero de eleitores ins
critos na area do municipio. 

3 - A comissao recenseadora envia, ate sessenta dias ap6s 0 termo do 
periodo de inscri~ao, c6pia fiel dos cadernos de recenseamento com todas 
as folhas rubricadas: 

0) No continente e nas Regiiies Aut6nomas dos A~ores e da Madeira, 
il camara municipal; 

b) Em Macau, ao Servi~o de Administra'iio Civil; 
c) No estrangeiro, a emtaixada e ao Secretariado Tecnico dos Assun

tos para 0 Processo EleilOral, do Ministcrio da Administta'iio 
Interna, atrav':' do Ministerio dos Neg6cios Estrangeiros. 

4 - A comissao recenseadora envia mensalmente as entidades men
cionadas no nilmero anterior rela~ao dos nomes dos cidadaos eliminados 
nos termos deste diploma, para garantia da fidelidade da c6pia ai referida. 

ARTIGO 3M." 

(Guards e conservaCAo do material do rec~nseamento) 

- Compete a comissao recenseadora a guarda e conserva'iio dos 
cadernos de recenseamento e do restante material eleitoral. 

(lIl), (21) e (12) _ Anleriores n .... 3, 4 e 5 respectivamenle. 
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2 - Quando a junta de freguesia da comissao recenseadora considere 
nlo dispor de condi~oes para a guarda da documenta~lo referida no 
numero anterior. providenciara pela entrega de uma c6pia fiel dos cadernos 
e do restante material eieitoral a autoridade militar ou militarizada mais 
pr6xima que possa garantir a4uela guarda. 

3 - Os cadernos de recen5Oamento pod em ser destruidos urn ano ap6s 
a sua refonnula~ao e os documentos manifestamente inuteis podem 50r des
truldos ap6s cinco anos de arquivo. 

FlftII~_ do nteeftMllmento 

5'('('0 t 

OM,.. •• do rec:en:u.fMIIID 

ARTIGO 39." 

(Despesas do recenseBmento) 

Constituem 'despesas do recenseamento eleitoral os encargos resultan
tes da sua prepara~o e execu.;ao. 

ARTIGO 40." 

(Ambito des despesas) 

I - As despesas do recenseamento sao locais ou centrais. 
2 - Constituem despesas locais as realizadas ao nivel da unidade geo

grafica do recenseamento pelos 6rgilos autar4uicos ou consulares ou por 
qualquer entidade por causa do recenseamento. 

3 - Constituem despesas centrais os encargos que. nao sendo 05 pre
vistos no numero anterior, sao, por causa do recenseamento, assumidos: 

0) Directamente pelo Ministerio da Administra~o Interna; 
b) Por outras entidades de ambito reconhecidamente central. designa

damente pelo Ministerio dos Neg6cios Estrangeiros. 
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Sw;"o 11 

PagamentD III. _pa .. 

ARTIGO 41.' 

(Pagamento das despesas) 

I - As despesas de Ambito local serio satisfeitas: 

0) As realizadas no continente, nas Regioes Aut6nomas dos A~ores e 
da Madeira e em Macau, pelas verbas inscritas no o~mento das 
autarquias locais, por transferencia do O~mento Geral do Estado, 
exceptuadas as realizadas por outras entidades no exercicio de 
compet!ncia propria ou sem previo assentimento daquelas, as quais 
serio por estas suportadas; 

b) As realizadas no estrangeiro, pelas respectivas comissOes recensea
doras, atraves das verbas inscritas no o~mento do Ministerio dos 
Neg6cios Estrangeiros. 

2 - As despesas de Ambito central serio satisfeitas atraves do Ministe
rio da Administra,.ao Intema, mediante verba pr6pria para 0 efeito inscrita 
no respectivo on,amento anual, exceptuadas as realizadas por outras enti
dades no exercicio de competencia pr6pria ou sem previa assentimento 
daquele, as quais serio por estas suportadas. 

ARTIGO 42.' 

(Orcamen~o e contss das oper~Oes de recenseamento) 

I -: Anualmente, em anexo ao decreto or~mental, e publicado 0 

or~mento destinado as opera~oes do recenseamento eleitoral. 
2 - No prazo maximo de seis meses ap6s 0 termo de cada periodo de 

recenseamento e1eitoral, 0 Ministerio da Administra,.ao Interna submete II 
aprecia~ao da Comissao Nacional das Elei~oes as contas gerais desse 
recenseamento. 

ARTIGO 43." 

(Trabalho 8xtraordinario) 

- A execu~ao de tarefas no ambito dos trabalhos de recenseamento 
por individuos vinculados por qualquer titulo II Administra,.ao Publica nao 
da direito a remunera~ao especial. 

2 _. Quando. por exigencia do 5Orvi~o, os trabalhos relativos a prepa
ra,.ao e execu~iio do recenseamento devam 50r executados para alem do 
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periodo normal de funcionamento. pode haver lugar a remunera<;:ao de tra
balho extraordinario de acordo com a legisla,ao vigente. 

3 - 0 recurso ao trabalho extraordinario deve Iimitar-se ao est rita
mente indispensavel. 

ARTIG044." 

(AlnbuiC;ao de tarelas) 

- No caso de serem atribuidas tarefas no ambito dus trabalhos de 
recenseamento. a entidade nao vinculada il Administra,a.o Publica. pode 
haver lugar a remunera,a.o na medida do trabalho prestado. 

2 - 0 recurso a atribui~ao de tarefas nos termos do numero anterior 
deve limitar-se ao indispensavel. 

TiTULO II 

lIIc1to do Rece.8e8me.to 

CAPiTULO I 

Princlpto. gerall 

ARTIGO 45." 

(Ambito do IIICltO) 

o ambito do ilicito relativo ao recenseamento e constituido pelo con
junto das infra~oes criminais tipificadas. bern como pelo conjunto de 
infrao;oes de canicler administrativo uu disciplinar, previstas no presente 
diploma. 

ARTf(jO 4b." 

(ConcorrenCla com crl:Tles ma.s graves) 

As san~oes cominadas ne~ta lei naD excluem a aplicac;110 de l..>Utra~ 
mais graves pela pratica de 4ua1quer cnme prcvi~to na Icgislac;ao penal. 

AR II(iO 47· 

(Clrcunstanclas agravantes gerais) 

Para aiem das prevista~ na lei penal comum, constitucm circunstanCIJ~ 
agravantes gerais do ilicito rclativo ao rcccnscamento elcitoral: 

u) 0 facto de a infrac<;:a.o inOuir no resuitado da vota~iio; 
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b) 0 facto de os agentes serem membros das entidades reoenseadoras; 
d 0 facto de os agenles serem candidatos, delegados dos partidos 

politicos ou eleitos nAo abrangidos na allnea b). 

ARTIGO 4ij." 

(PuniCAo de lent&tiv8 e do crime frustrado) 

Nos crimes relativos ao recenseamento a tentativa e 0 crime frustrado 
serAo punidos da mesma forma que 0 crime consumado. 

ARTlG049.· 

(Nao suspenBlo ou substituicAo por multa) , 

As penas aplicadas por infrao;c3es criminais dolosas relativas ao reoen
seamento eleitoral nao podem ser suspensas nem substituidas por qualquer 
outra. 

ARTIGO 50 .• (23) 

(SuspensAo de direitos politicos) 

A condena,ao em pena de prisao por infrao;ao criminal relativa ao 
recenseamento e1eitoral e obrigatoriamente acompanhada de conde~o 
em suspensiio de direitos politicos de urn a cinco anos. 

ARTIGO 5t.o 

(PrescricAo) 

I - 0 procedimento por infrao;oes criminais relativas ao reoensea
mento eleitoral prescr.ve no prazo de urn ano a contar da pnltica do facto 
pun~l. . 

2 - Nas infrao;6es previstas nos n.O' I e 2 do artigo 53.0, 0 prazo de 
prescri,ao conta-se a partir do conhecimento do facto pun;vel. 

ARTIGO 52.0 

(Constituicao dos partidos politicos como assistantes) 

Qualquer partido politico legalmente existente pode constituir-se assis
tente nos processos por infraa;:oes criminais relativas ao recenseamento 
cometidas na area do drculo eieitoral em que haja apresentado candidatos 
nas ultimas elei,6os para a Assembleia da Republica. 

e') _ Artigo inconstitucional porcontrariar odisposto no art." 30." n." 4 da Constitui'fl!.o. Vero parecerda Procuradoria 
Gem! da Republica, publicado na II serie do D.R: de 23-6-84, que foi homologado pelo M.AL 
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C\I'iTlIl.O II 

Intra~Oea relativas 80 recenseamento 

A RTIGO 53.,,(24) 

(Determinacao do periodo anual de inscricao) 

I - Aquele que com dolo se insaever. promover a inscripio no 
recenseamento de quem nlio liver capacidade elel/oral au mio cancelar 
uma inscririio indevida serd punido com pena de prisiio de seis meses a 
dois anos e mulla de 1000$ a /0000$. 

2 - Aquele que com dolo se inscrever mats de uma vez vu prumo
veT a inscririio do mesmo cidadiio no recenseamenlO eleilOral em dois au 
mais loeais de recenseamenlD sera punido cum a pena de prisiio de seis 
meses a dois anos e multa de 1000$ a 10000$. 

3 - Todo 0 cidadoo eleilor que prestar falsas informa\"oes ou 
declararoes. a fim de uhler a sua inscrirtio no recenseamento. serd 
punido com a pena previsla nos numeros anteriores. 

ARTIGO 54." 

(Passagem ou recusa injustiflcada de documentos) 

A entidade patronal, 0 superior hierarquico ou 0 medico que, sem 
motivo valido, passar, ou se recusar a passar, documento justificativo da 
impossibilidade fisica ou de ausencia temponiria para os ereitos do artigo 
22.°, n,O:' 3 e 4, e punido com a pena de prisao de seis meses a dois anos e 
multa de 1000$ a 10000$. 

A RTIGO 55." (") 

(Fa/sificacao do canao de efeitor) 

Aquele que, com intuitos jraudulentos, modijicar ou subslituir 0 

cartao de eleitor sera punido com prisQo de seis meses a urn anu e multo 
de 1000$ a /0000$. 

ARTIGO 56." 

(Nao cumprimento do dever de informaGclo para efeito do recenseamenlo) 

Os responsaveis pelo envio das rela~oes de cidadiios previstas nos arti
gos 28.°, 29.°, 30.0 e 71." 4ue niio cumprirem a respectiva obriga~iio seriio 
punidos com multa de 1000$ a 10000$. 

(:14) e e) _ Artigm rcvogauns peln diploma que aprovou () C6digo Penal (DL n,0400182. de 23 de Setembro - art,O 6,° 
n.o 2). Ver anigo:. 370.° e 371.~ do CtXiigo Penal (pag. 47). 
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A RTiGO 57." (") 

(Obstrucao a inscricao) 

j - Aquele que no continente e nos Regioes Autonomas dos AfO
res e da lvladeira. no intuito de impedir a sua inscriroo no recenseamento 
deltoro/, reeusar 0 preenchimenlo au a assinatura do verbete au a aposi
(:iio neie da impressiio digital sera punido com a multa de 1000$ a 
/0000$. 

2 - A que/e que por violenda. amea,a ou artificio Jraudulento 
de/erminar urn eleilOr a niio se inscrever no recenseamento eleitoral au a 
ievar a inscrever-se fora da unidade geografica ou do local competente 
au fora do prazo sera punido com prisiio de seis meses a um ana e multa 
de 1000$ a /0000$. 

3 - Se 0 Jacto reJerido no numero anterior Jor praticado por qual
c!uer membro da comissiio recenseadora ou por delegado de partido 
politico. a prisiio sera de um a dois anos. 

A RTIGO 58." (27) 
(Obstrucao a deteccao de dupJas inscricoss) 

Aquele que com dolo niio cumprir 0 disposto no artigo 23.°. n.0' 3. 
4 e 5. sera punido com p(ma de prisiiv de seis meses a dois anos e multa 
de 1000$ a /0000$. 

ARTIGO 59." 

(Impedimento a verifica.;:.a.o de inscricao no recenseamento) 

i Os membros da comissao recenseadora que nao expuserem as 
capias dos cademos de recenseamento no prazo do artigo 34.0 serao puni
dos com a multa de 1000$ a 10000$ e, havendo dolo, com prisao de seis 
meses a dais anos. 

: - Os membras da comissao recenseadora que dolosamente obsta
"em ague os cidadaos examinem c6pia do caderno de recenseamento serao 
punidos com prisao ate urn ana e multa de 1000$ a 10000$. 

ARTIGO 60." 

(Nao correccao dos cadernos) 

Os membras da comissao recenseadora que por negligencia nao pro
cedam 11 correcr;ao dos cadernos de recenseamento ou nao cumpram nos 
seus precisos termos 0 disposto no artigo 25.° serao punidos ~om a multa 
de I 000$ a i 0000$. 

(26) e (2') - Artigos revogados pelo diploma que aprovou 0 C6digo Penal (OL n,04()()/82, de 23 de Setembro _ art,O 6,0 
n,O 2), Ver artigo 372,0 do C6digo Penal (pag, 47), 
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ARTIGO 61." (") 

(Fa/sdicacao de cadernos do recenseamento) 

1 - Aque/e que, por qua/quer modo, com dolo, viciar, substilUir, 
suprimir. destruir au alterar as cadernos de recenseamento sera punido 
com prisiio maior de dois a oilO anos e mu/ta de 10000$ a 100000$. 

2 - Ficam sujeilOs a rnesma pena as membros do comissiio reeen
sea dora que dolosamente nao procedam iJ elaburarao e (orrec"iiu dus 
('lIllerl/os cit' rect'Il.H'lIIlll'IilO I/OS fermoJ do lIrtigo J5.", 

A RTiGO 62." ("), 

(Oenuncia caluniosa) 

Aquele que d%samenle impUiar a oU/rem, semfundarnell1(). a I'ra
lieo de qua/quer in/rac(iio relati\,Q au' recelueamenlo elei/oral serd 
punido ('om as penas aplicQ\'eis iI deru1ncia co/un;osa. 

ARTIGO 63." 

(Nao cumprimento de oulras obrigaGoes impos!as par lei) 

Aquele que injustificadamente nao cumprir nos seus precisos tamos 
quaisquer obriga~iies que Ihe sejam impostas pela presente lei ou nao prati
car os aetos administrativos que sejam necessarios para a sua pronta execu
~ao ou retardar 0 seu cumprimento. sera na [alta de incrimina\ao especial. 
punido com multa de I ()()()$ a 10000$, sem prejuizo da peninente respon
sabilidade disciplinar. 

TITULO III 

Disposicoes tina is e transit6rias 

A RTiGO 04." (,0) 

(Novo recenseamento) 

No processo de recenseamenlV que se inicia nus lamos des/a lei (I 

periodo de inscriroo inlda-se nu 30. 0 dia po.HeriuT iI publicardv da pre
Jente lei e'tern a durariio de trinta dias ureis. 

(~) e (29) _ Artigos rcvogados pelo diploma que aprovou 0 C6digo Penal (OL n," 400/lS2, de 23 de Setembro - art." 6," 
n."), Ver artigo 373.° do C6digo Penal (pag. 47). 

(\0) _ Artigo caducado. 
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ART/GO 65.0 (31) 

(AfixBCSO de editais) 

No processo de recenseamento que se inicia nos lermos desla lei. os 
edilais referidos no artigo 19. 0 sDo mandados afixar pelos presidentes das 
junlas de freguesia. pelos presidentes das ciimaras municipais. pelo res
ponsdvel consular e pelos primeiros-secreldrios das embaixadas. 

ARTIG066.o 

(Eleivoes durante 0 processo do recenseamento) 

As elei~iies que se realizem durante 0 periodo em que decorram as 
opera~iies de recenseamento ou a sua actualiza~ao efectuam-se com base no 
recenseamento anterior. 

ARTIGO 67.0 

(Poderes dos postos de recenseamento) 

Os membros dos postos de recenseamento designados nos termos do 
artigo 16.0 tern. no cumprimento das obriga~es que lhes estlio atribuidas 
por esta lei. os mesmos poderes dos membros da comisslio recenseadora. 

ARTIGO 68.' 

(Revogac;:Ao de legislacAo anterior) 

Consideram-se revogadas as disposi~iies do C6digo Administrativo 
que estejam em contradi~ao com 0 disposto no capitulo IV do titulo I desta 
lei. 

ARTIGO 69.

(Isenc<les) 

Sao isentos de quaisquer taxas, emolumentos •. imposto do selo e 
imposto de justi~a. conforme os casos: 

a) As certidiies a que se refere 0 artigo seguinte; 
b) Todos os documentos destinados a instruir quaisquer reclama~iies 

ou recursos previstos nesta lei; 
c) As procura~iies forenses a utilizar em reclama~iies e recursos pre

vistos na presente lei, devendo as mesmas especificar os processos a 
que se destinam; 

d) Os reconhecimentos notariais para efeitos de recenseamento. 

('I) _ Artigo caducado. 
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ARTIGO 70." 

(Passagem de certidoes) 

I - Sao obrigatoriamente passadas, a requerimento de qualquer inte
ressado, no prazo de cinco dias, as certidoes necessarias para 0 recensea
mento eleitoral. 

2 - Em igual obrigatoriedade ficam constituidas as comissoes recen
seadoras quanto as certidoes que Ihes sejam requeridas relativas ao recensea
mento. 

ARTIGO 7/." ('2) 

( Informar;oes) 

J - No processo de recenseamenlO que se inicia com a entrada em 
vigor desla lei, e ate aD Jim do respec/ivD periodo de inscripio. as juizus 
de dire;/o e as auditorias dos tribunals militares enviam. por intermedio 
das respectivas seere/arias, as camissaes recenseadoras do freguesia da 
naturalidade as relaroes referidas no artigo 29. ° para efeito de eliminariia 
dos cidadiios que venham a recensear-se enquanto estiverem feridos de 
incapacidade eleitoral. 

2 - Para 0 mesmo efeilO. igua/ procedimento devem adaptor os 
directores de estabelecimentos psiquid/rkos no prazo re/erida no numeru 
anterior. relalivamenle aDs cidadaos releridas no artigo 30.°. 

3 - A comissiio recenseadora da freguesia da naturalidade. se. em 
face da referida relariio. veri/icar que 0 cidadiio foi indevidamente ins
cr;/O no/guma unidade geogrdjica, comunica a comissiio recenseadora 
desta ultima a informariio que Ihe foi enviada. 

A RTiGO 72." (") 

(Organizayao de ficheiros) 

No processo de recenseamento que se inicia nus lermos deSIQ lei. () 
Secretariado Tecnico dos Assuntos para 0 Processo EleilOral, do Minis
t"'io da Administrariio Interna. providencia pela organizar;iio dos fichei
ras referidos no n. ° 3 do artigo 23.°. tomando para tal as medidas 
necessdrias. 

A RTiGO 73." (34) 

(Reforeo de dotae6es oreamentaisj 

Para a efeito do disposto nos artigo 41.° e 42.°. 0 Minisll!ria das 
Finan,as e do Plano. sob propasta das Serviros interessados. providen
cia no sentido de que sejam reforradas as respectivas dotaroes or,amen
tais com as verbas necessdrias a e xecuriio das opera,oes de recensea
menlo previslas para a corrente ana. 

e2), C-1) e C") _ Artigos caducados. 
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ARTIGD 74." 

(Eleic;:oes locais de Macau) 

A presente lei mio se aplica as eleic;6es locais do territorio de Macau. 
para as quais haveni urn recenseamento proprio. 

ARTIGD 75.' 

(Modelos de recenseamento) 

Sao aprovados os impressos cujos modelos se publicam em anexo. 

ARTIGD 75." - A (35) 

(Devolu90es) 

Para os efeitos da alinea d) do n.O I do artigo 31.0 podem tambem ser 
consideradas as devolu90eS respeitantes as elei90es dos deputados a 
Assembleia da Republica de 6 de Outubro de 1985 e de 19 de Julho de 1987, 
desde que contactado por escrito 0 cidadao eleitor, por carta endere9ada a 
mesma residencia, con tendo 0 aviso de que sera cancelada a sua inscri~ao se 
nao for confirmada no prazo de 30 dias a vontade de permanecer inscrito ou 
ainda no caso de esta carta ser devolvida. 

ARTIGD 76.' 

(Entrada em vigor) 

Esta lei entra em vigor no dia imediato ao da sua publica~o e deve ser . 
publicada no Boletim Oflcial de Macau (36). 

Aprovada em 29 de Agosto de 1978. 

o Vice-Presidente da Assembleia da Republica, Nuno Rodrigues dos 
Santos. 

Promulgada em 20 de Outubro de 1978. 

Publique-se. 

o Presidente da Republica, ANTONIO RAMALHO EANES. 
o Primeiro-Ministro, Alfredo Jorge Nubre da Costa. 

(") _ Artigo introduzido pela Lei n." 81/88, de 20 de Julho. 

("') _ Redac~ao dada peb n." 72178, de 28 de Dezembro. 
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ANEXOS 

Modelos dos Impressos a que se referem as art'90S 22 0 23 o. 24 o. 25 0 e 26 0 

REPOBLICA 0, PORTUGUESA 
4.i--"X.~ 

CARTAO DE ELEITOR 

r

l
------ UNIDADe GEOGR..6.FICA DE RECENSEAMENTO ------~l 

!mpressOo digitol 

NOME 

I N? DE INSCRI<;AO -

r

l

------- AS$INATURA ______ ..1. _______ -,-----,1 

CONSERVE ESTE CARTAO 

,--------- B!lHEfE DE IDENTlOAOE 

N0mero: A.quivo· 

OAT A DO NASCIMENTO 

NATURAllOADE ----------_ 
Freguesio/D,srriro Consular: 

,--------- DATA E AUTENTICA<;AO ------------, 
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Numero de inscriyAo 
t U~lti~m~O~N~O=m=.------------~ 

Nome do ddada;o eleilor 

L. ...... ~~ ____________ ··I ~l ---1 
~ Freguesla e Concelho 
Q ou: 

II J 
~D~is~tn~·to-oc~o-n-SU~I-ar-.-Op~.~~-----------------------------------------------

~;"\ , 

~_:__c__---'I ':7:-1 ~~--,I ,:--1 ~-=---=-___,II 
Data do nascimento N.g do B. de Identidade Arquivo de ldenttflca¢o I· 

.~ 

Dutro cartao identifJcatlvQ • D8Sfgna~O, numero e data"de emlssAo 

n 
II ~I ~, 

z< 
w U 
.~ FregueSfa 'W 
8~ I ~I 0' z= 
L Concelho 

II n 
0 • w 
0 Distrito Consular z 
< 

§ L 0 z 
LJ Pars 

Em caso de transfen1ncia 

I 
Numero de Inscriyao anterior 

Asslnatura e carimbo 
da Entldade 
Recenseadora 
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Decreto Lei n.· 4179 

de 12 da Janeiro 

Em conformidade com 0 disposto no artigo 23.°. n." 3. da Lei n." 69/78. 
de 3 de Novembro. urn dos destacaveis do verbete de inscri9iio devera ser 
enviado a junta de freguesia da naturalidade do recenseado a fim de ali ser 
organizado urn ficheiro por ordem alfabetica do seu ultimo nome. 

NAo especificando. naturalmente. a lei a forma de concretizar tal envio 
e sendo manifestamente desaconselhAvel. no plano econ6rnico. que ele se 
verifique directamente entre as comissOes recenseadoras e as juntas de fre
guesia. importa racionalizar esse circuito. fazendo nele intervir as cAmaras 
municipais. as quais competem .• lias. fun,bes de coordena,.o e opoio no 
proce~~o de recenseamento. 

Nestes termos: 

o Governo decreta. nos termos da allnea d do n.O I do artigo 20 I. 0 da 
Constitui9Jio. 0 seguinte: 

Artigo 1.0 - 0 envio dos destacaveis a que se refere 0 n." 3 do artigo 
23.0 da Lei n.O 69 f78. de 3 de Novembro. sera efectuado atraves das cama
ras municipais. de acordo com as regras seguintes: 

0) As comissoes recenseadoras. findo 0 periodo de inscri9ao. farao 
entrega na climara municipal do respectivo concelho de todos os 
destacaveis a enviar. devidamente repartidos por concelhl)s e. den
tro destes. por freguesias; 

b) Cada camara municipal agruparA as coleC9oes recebid'as das comis
soes recenseadoras do·respectivo concelho de acordo com 0 criterio 
referida na aHnea anterior, remetendo-as as camaras municipais a 
que disserem respeito; 

c) As cAmaras municipais destinallirias das coleC9oes enviadas nos 
termos da alinea anterior procederiio il sua entrega as respectivas 
juntas de freguesia. 

Artigo 2.° - Em todos os envios ou entregas em mao deverao ser 
observadas as condi~oes de seguran9a que garantam 0 recebimento em boas 
condi90es de conserva9iio dos destacaveis. 

Artigo 3.° - 0 disposto nos artigos anteriores e aplicave!. com as 
necessarias adapta90es. ao envio dos destacaveis para 0 ST APE. nos ter
mos do n.O 4 do artigo 23." da Lei n." 69/78. de 3 de Novembro. 
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Artigo 4.° - Este diploma entra em vigor no dia imediato ao da sua 
publica.,ao. 

Visto e aprovado em Conselho de Ministros - Carlos Alberlo do 
MOla Pinto - Antonio Gonralves Ribeiro. 

Promulgado em 30 de Dezembro de 1978. 

Publique-se. 
o Presidente da Republica, ANTONIO RAMALHO EANES. 
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Decreta-Lei n.· 162179 

de 30 de Malo 

Por imperativo da Lei n.O 69178, de 3 de Novembro, reguladora das 
opera~5es do recenseamento eleitoral, terao lugar anualmente, durante 0 

mes de Maio, as opera~5es tendentes a actualiza~ao do mesmo recensea
mento, prosseguindo-se assim urn dos seus principios gerais, qual seja 0 da 
sua actualidade. 

Se bern que em menor grau do que as originadas com a sua execu~ao 
de base, as actualiza~5es do recenseamento eleitoral implicam, necessaria
I}lente, a realiza~ao de despesas quer a nivel central, quer a nivellocal. 

E disp5e a referida lei que as despesas realizadas a nivel local sao 
satisfeitas por verbas inscritas no o~mento das autarquias locais por 
transferencia do Or~mento Geral do Estado, nao estabelecendo, porem, 0 

aludido diploma legal qual 0 regime a que tais transferencias devem 
obedecer. 

Por outro lado, nao tendo sido ainda aprovado pela Assembleia da 
Republica 0 O~mento Geral do Estado para 0 corrente ano, maiores 
condicionalismos se colocam II realiza~ao das necessarias despesas com a 
proxima actualiza~o do recenseamento eleitoral, mormente quanta a efec
tiva~o da transferencia de verbas para as autarquias locais. 

Urge, pois, estabelecer providencias legislativas que possibilitem aos 
organismos responsaveis pela planifica~ao, coordena~o e execu~o das 
opera~5es do recenseamento eleitoral tomar, atempadamente, as medidas 
financeiras adequadas a realiza~ao tempestiva das tarefas que lhes estao 
cometidas. 

Nestes termos: 
o Govemo decreta, nos termos da alinea aj do n.o 1 do artigo 201.0 da 

Constitui~ao, 0 seguinte: 

Artigo 1.0 - Compete ao Ministerio da Administra~ao lnterna proce
der a efectiva~ao da transferencia de verbas a que se refere a alinea aj do 
n.o I do artigo 41.° da Lei n.o 69178, de 3 de Novembro, por conta da 
dota~o adequada do or~mento do MAIl STAPE que, nos termos da 
legisla~o vigente, estiver em vigor a data do seu processamento. 

Artigo 2.0 - 1 - A transferencia a que alude 0 artigo anterior sera 
processada a favor das camaras municipais do continente e regi5es auto
nomas e 0 moritante a transferir para cada municipio. em relac;ao a cada 
processo de recenseamento, sera 0 que resultar da soma das parcelas a, b e 
c, sendo: 
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a = x, verba minima por concelho; 
b = Y x numero de eleitores inscritos no concelho; 
c = z x numero de freguesias do concelho. 



2 - As constantes x, ye z serao determinadas por despacho do Minis
tro da Administra9ao Interns sob proposta do director-geral do Secreta
riado Tecnico dos Assuntos para 0 Processo Eleitoral, tendo em conta 0 

resPectivo or9amento anual e os dados a fomecer pelas camaras municipais, 
nos termos do anigo 7.°. 

Artigo 3.° - I - 0 montante da verba a transferir para cada munici
pio senl atribuido its freguesias do concelho, podendo, contudo, as camaras 

. municipais reservar para si, para despesas pr6prias com as opera90es do 
recenseamento eleitoral, ate 10% do referido montante. 

2 - A parcela atribuida a cada freguesia, nos termos do numero ante
rior, podera ser tranferida para a respect iva junta 'e sera determinada de 
acordo cum criterios identicos aos definidos no n.O I do artigo 2.° com 
substitui9ao das freguesias pelos postos de recenseamento que, por fOf98 da 
dispersao geografica da popula9ao, sejam constituidos na area da freguesia. 

Artigo 4.° - I - Por conta das verbas·transferidas, nos termos deste 
diploma, poderao ser constituidos fund os permanentes, ate ao montante de 
30% do seu total, para despesas de caracter imediato. 

2 - No caso de a parcela a atribuir a cada freguesia, nos termos do 
artigo anterior, nao ser transferida para a respectiva junta, os fundos per
manentes referidos no n. ° I serao constituidos a favor das juntas de fregUe
sia na propor9iio da parcela que a cada freguesia couber. 

Artigo 5.° - As verbas tr,msferidas, nos termos deste diploma, serno 
inscritas sob a rubrica pr6pria dos mapas de receita e despesa do o[9a
mento das di.maras municipais e, no caso de haver lugar its transferencias 
previstas no n.O 2 do anigo 3.°, no das respectivas juntas de freguesia. 

Anigo 6. ° - I - Pelas verbas referidas no anigo anterior poderno ser 
liquidadas, sem dependencia de formalidades especiais, despesas relativas its 
opera90es de recenseamento anterior que, por insuficiencia de verba ou 
outros motivos nao imputaveis its autarquias ou aos interessados, niio tenha 
sido possivelliquidar pela verba destinada a essas opera9iles. 

2 - Os eventuais saldos das verbas transferidas transitarao para 0 

or98mento do ano seguinte das respectivas autarquias locais, onde serno 
inscritos em conformidade com 0 disposto no anigo 5.°. 

Artigo 7.° - I - Ate cento e vinte dias ap6s 0 termino de Cada 
periodo de inSCri9aO no recenseamento eleitoral, as camaras municipais 
remetcriio ao Secretariado Tecnico dos Assuntos para 0 Processo Eleitoral, 
do Ministerio da Administra9ao Interna, mapa relativo II movimenta9iio 
das verbas referidas no artigo 5.°, tendo em conta os eventuais sald05 a que 
se refere 0 n.O 2 do artigo anterior, do qual conste 0 genero e especie das 
despesas realizadas com 0 recenseamento e 0 saldo da verba. 
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2 - Tendo havido lugar a transferencia de verbas previstas no n.O 2 do 
artigo 3.° e sem prejuizo do disposto no n.O I deste artigo, 0 referido mapa 
devera englobar ou ser acompanhado de mapas parcelares relativos as ver
bas transferidas para as juntas de freguesia. 

3 - Para efeitos do disposto no numero anterior as juntas de freguesia 
remeterio a respectiva camara municipal, ate trinta dias antes do fim do 
prazo referido no h.O I, 0 mapa relativo a verba inscrita no seu or9amento, 
nos termos do artigo 5.° e n.O 2 do artigo 6.°. 

Artigo 8. ° - Sem prejuizo da observancia do regime or9amental tran
sit6rio decorrente da falta de vota9ao ou da rejei9lio da lei do Or9amento 
Geral do Estado, as despesas com 0 recenseamento eleitoral nao estao sujei
tas ao regime duodecimal. 

Artigo 9.° - 0 disposto no artigo 7.° e aplic:ivel as verbas transferi
das, nos termos do Decreto-Lei n.O 351/78, de 21 de Novembro, contando
-se, neste caso, 0 prazo a que alude 0 n.O I do referido artigo a partir da 
publica9lio do presente diploma. 

Artigo 10. 0 
- 1 - A transferencia a efectuar no corrente ana, nos 

termos deste diploma, para despesas com a proxima actualiza9ao do recen
seamento eleitoral, sera feita por conta dos duodecimos vencidos da rubrica 
44.09 / A - Recenseamento eleitoral e sua actualiza9ao, do or9amento do 
ST APE, em vigor, nos termos da Lei n. ° 64 /17, da redac9lio da Lei n. ° 
18/18, de 10 de Abril. 

2 - Para efeito do disposto no numero anterior, as constantes x, ye z 
referidas no n. ° I do artigo 2.° serao consideradas com as seguintes 
equivalencias: 

x = 5000$; 
y = 1$; 
z = 500$ ('). 

Artigo 11.° - Este di ploma entra em vigor no dia imediato ao da sua 
publica9lio. 

Visto e aprovado em Conselho de Ministros de 26 de Abril de 1979-
Carlos Alberto do Mota Pinto - Manuel Jacinto Nunes - Antonio Gon
,alves Ribeiro. 

Promulgado em 22 de Maio de 1979. 

Publique-se. 
o Presidente da Republica, ANTONIO RAMALHO EANES. 

(I) Estes mOnlanles sao aClualizados anualmentc 
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Excerto do C6dlgo Penal 

SUBSEC(AO 

Dos crimes 81ehor811 

ARTlGO 370." 

(Falsidade na inscricrao de eleilor) 

I - Quem provocar a sua inscri~lio no receoseamento eleitoral, fome
cendo elementos falsos, sera punido com prisiio ate I ano e multa ate 50 
dias. 

2 - Na mesma pena incorre quem inscrever outrem no receoseamento 
eleitoral, sabendo que ele nlio tern 0 direito de ai se ioscrever, ou impedir a 
inscric;ao de alguem que souber ter direito a inscrever-se OU, por qualquer 
outro modo, falsificar 0 recenseamento eleitoral. 

ARTIGO 371." 

(Falsificac;Ao do cartao de eteilor) 

Quem com intuitos fraudulentos, modificar ou substituir canlio de 
eleitor sera punido com prisao ate 3 anos e multa ate 100 dias. 

ARTIGO 372." 

(Obstruc;:Ao a inscric;:a.o) 

Quem, por violencia, amea~a ou artificio fraudulento, determinar urn 
eleitor a na~ se inscrever no recenseamento eleitoral ou a inscrever-se fora 
da unidade geografica ou do local pr6prio ou para alem do prazo sera 
punido com prisao ate I ano e multa ate 50 dias, se pena mais grave nlio 
for aplicavel por fo~ de outra disposi~ao legal. 

ARTIGO 373." 

(Falsific89ao de cadernos de recenseamento) 

I - Quem conscientemente, por qualquer modo, violar, substituir, 
destruir ou alterar os cadernos de recenseamento sera punido com prisao 
ate 3 anos e multa ate 120 dias. 
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2 - A mesma pena sera aplicada aos tnembros da comissao recensea
dora que, com intuitos fradulentos, nao procedam a elabora9ao e correC9ao 
dos cadernos do recenseamento. 

ARTIGO 379." 

(Agrava9aol 

As penas previstas nesta subseC9ao serao agravadas de um ter90 nos 
seus limites minimo e maximo se 0 agente do respectivo crime for membro 
da comissao recenseadora, da seC9ao ou assembleia de voto ou delegado de 
partido politico a comissao, sec9ao ou assembleia referidas. 
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MINISTERIO DA ADMINISTRA<;:AO INTERNA 

Decreto-Lei n. ° 15/89 
de 11 de Janeiro 

A constitui9iio do X Governo Constitucional determinou algumas modi
fica90es na organiza9iio e funcionamento dos varios ministerios, designa
dameote 0 Ministerio da Administra9iio Interna, ao qual vieram a perteneer 
novos servit;os, ao mesmo tempo que Qutros passaram a integrar 0 Minis· 
terio do Plano e da Administra9iio do Territ6rio. 

Assim surgiu, enformando juridacamente esta realidade, a nova Lei 
Orgiinica do Ministerio da Administra9iio Interna, aprovada pelo Decreto
-Lei n.o 55/87, de 31 de Janeiro. 

Mas, sendo ainda necessario completar, para cada servi90, 0 estabele
cido na Lei Orgiinica, bern como regulamentar a nova realidade juridica, 
procurou-se elaborar urn texto que, sem esquecer 0 ja determinado, espe
Ihe a organiza9iio e funcionamento do Secretariado Tecnico dos Assuntos 
para 0 Processo Eleitoral, dando-Ihe maior eficii!ncia e capacidade de res
posta, sem esquecer a necessidade de conten9iio de gastos, 

Pode dizer-se que ·este projecto segue tambem de perto 0 ja estabele
cido no Decreto Regulamentar n.o 71179, de 29 de Dezembro, e legisla-
9iio complementar. 

Em rela9iio a esse decreto, verifica-se que no presente diploma M uma 
diferente sistematizac;:ao dos servic;:os e atribuic;:ao de competencias, a que 
niio sera estranha a experiencia adquirida ao longo dos aDOS. 

Assim: 
Nos term os da alinea a) do n. ° 1 do artigo 201. 0 da Constitui9iio, 

o Governo decreta 0 seguinte: 

CAPiTULO I 
Naturesa e atribui~iies 

Artigo I. ° 

Natureza 

o Secretariado Tecnico dos Assuntos para 0 Processo Eleitoral, adiante 
deslgnado por ST APE, e 0 servi90, directameote dependente do Ministro 
da Administra9iio loterna, que tern por objectivo a organiza9iio, apoio, 
execw;ao e estudos em materia eleitoral. 

49 



Artigo 2.0 

Atribui~iies 

Sao atribui,oes do ST APE: 

a) Assegurar a realiza,ao do recenseamento e de elei,oes para os orgaos 
de soberania electivos, das regioes autonomas e do poder local, do 
Parlamento Europeu e de outros sufnigios, designadamente nos 
dominios juridico, financeiro e logistico; 

b) Dirigir os escrutinios provis6rios dos actos eleitorais e de outros 
sufragios; 

c) Assegurar a estatistica do recenseamento e dos actos eleitorais, bern 
como de outros sufnigios, publicitando os respectivDs resultados; 

d) Organizar 0 registo dos cidadaos eleitos para os 6rgaos de sobera
nia, das regioes aut6nomas e do pader local e para 0 Parlamento 
Europeu; 

e) Recolher e tratar a informa,ao sobre materia eleitoral; 
j) Proceder a estudos e amilises em materia eleitoral, designadamente 

de sociologia eleitoral; 
g) Propor e organizar ac,oes de esclarecimento e forma,ao junto dos 

membros das comissOes recenseadoras e outros executores locais dos 
pr9cessos eleitorais; 

h) Informar e dar parecer sobre materia eleitoral. 

CAPiTULO II 

Organiza~iio 

Artigo 3. 0 

Organiza~iio geral 

a STAPE e uma direc,ao-geral que compreende servi,os operativos 
e servif;os de apoio. 
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Aritigo 4. 0 

Servl~os operativos 

Sao servic;os operativos: 

oj A Direc,ao de Servi,os Juridicos e Eleitorais; 
bj A Direc,ao de Servi,os de Cadastro e Logistica Eleitorais. 

Artigo 5. 0 

Diree~iio de Servi~os J uridieos e Eleitorais 

A Direc,ao de Servi,os Juridicos e Eleitorais compreende as seguintes 
divisoes: 

oj A Divisao de Estudos; 
bj A Divisao de Apoio Juridico. 

Artigo 6. 0 

Diree~io de Servi~os de Cadastro e Logistiea Eleitorais 

A Direc,ao de Servi,os de Cadastro e Logistica Eleitorais compreende 
as seguintes divisoes: 

oj A Divisao de Cadastro, Estatistica e Informatica; 
bj A Divisao de Finan,as e Logistica. 

Artigo 7. 0 

Servi~os de apoio 

Sao servic;os de apoio: 

a) Os Servic;os Administrativos; 
b) 0 Servi,o de Documenta,iio; 
c) 0 Servi,o de Atendimento. 
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Artigo 8. 0 

Servi~os Administrativos 

I - Os Servi~os Administrativos compreendem: 

0) A Sec~iio de Pessoal, Expediente e Arquivo; 
b) A Sec~iio de Contabilidade e Economato. 

2 - Os servi~os referidos no n.o I dependem do chefe da Divisiio 
de Finan~as e logistica. 

Artigo 9. 0 

Servi~o de Documenta~iio 

I - 0 Servi~o de Documenta~ao compreende a biblioteca, nele se 
exercendo'tambem a actividade de tradu~iio e de correspondencia em lin
gua estrangeira. 

2 - 0 Servi~o referido no numera anterior depende directamente do 
director-gera!. 

Artigo 10. 0 

Servi~o de Atendimento 

1 - 0 Servic;:o de Atendimento abrange 0 acolhimento, 0 atendimento 
e 0 encaminhamento do publico. 

2 - 0 Servi~o referido no n.O I depende directamente do 
director-gera!. 

CAPiTULO III 

Competencias 

Artigo 11.° 

Director.geral 

Compete ao director-geral orientar superiormente a actividade dos seT
vic;:os e especialmente: 
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0) Representar 0 ST APE; 
b) Expedir as ordens de servico e as instrucoes que julgar convenientes; 
c) Assegurar as relacoes do ST APE com outros departamentos do 

Estado e com quaisquer entidades publicas ou privadas, nacionais 
ou estrangeiras, podendo corresponder-se com as autoridades judi
dais e administrativas; 

d) Exercer os poderes gerais de administraciio; 
e) Despachar todos os assuntos que caibam no ambito das atribui

coes do STAPE, submetendo a despacho ministerial aqueles que, 
por natureza ou disposiCiio da lei, carecam de resoluciio superior; 

j) Tomar 0 compromisso de honra e dar posse ao pessoal; 
g) Exercer, em materia disciplinar, os poderes que Ihe sejam conferi

dos nos termos da lei; 
h) Superintender na admissiio. e gestiio do pessoal. 

Artigo 12.0 

Direc~iio de Servicos Juridicos e Eleitorais 

I - Compete a Divisiio de Estudos, da Direcciio de Servicos 
luridicos e Eleitorais: 

0) Proceder ao estudo comparativo da legislaciio eleitoral nacional e 
estrangeira; 

b) Estudar a legisiaciio, doutrina e jurisprudencia eleitorais e emitir 
parecer sobre a interpretaciio dos textos legais sobre materia eleito
ral, bern como sobre a integra~ao das suas lacunas; 

c) Estudar e prop~r 0 aperfeicoamento do sistema eleitoral, bem como 
do processo eleitoral, com base fia experiencia e nas sugestoes, for
muladas e elaborar os projectos de legisiaciio pertinentes; 

d) Emitir parecer sobre os projectos de diploma legais que se incluam 
na sua competencia; 

e) Proceder a estudos de sociologia eleitoral, atraves da analise dos 
elementos disponiveis ou de inqueritos sociol6gicos; 

j) Preparar e organizar, para publicaciio, os trabalhos realizados; 
g) Desempenhar as demais funcoes que se situem na esfera da sua 

competencia e que Ihe sejam determinadas por lei ou !lelo 
director-geral. 

2 - Compete iI Divisiio de Apoio luridico, da Direccao de Servicos 
luridicos e Eleitorais: 
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0) lnterpretar e esclarecer a aplica,ao dos textos legais sobre materia 
eleitoral. designadamente junto dos eleitores, comissoes recensea
doras e orgaos autarquicos; 

b) Propor e organizar as ac,oes de divulga,ao e esclarecimento ade
quadas a efectiva participa,ao dos cidadaos e ao correcto desen
volvimento do recenseamento e das eleicoes; 

c) Elaborar a documentacao necessaria aD apoio e esdarecimento dos 
eleitores e demais intervenientes no recenseamento e eleil;6es; 

d) Propor e organizar a realizacao de inqueritos no ambito da sua 
competencia; 

e) Recolher e sistematizar JS criticas e sugestoes dos eleitores, comis
soes recenseadoreas, orgaos 3utarquicos e outras entidades em mate
ria el~itoral, divulgando a in formacao pelos demais servicos; 

j) Analizar os destacaveis de naturalidade destinados aos ficheiros do 
ST APE, providenciando pelo esclarecimento ou correc,ao das duvi
das, omissoes ou irregularidades detectadas; 

g) Preparar e organizar, para publica,ao, os trabalhos realizados; 
h) Desempenhar as demais fun,oes que se situem na esfera da sua 

competencia e que the sejam determinadas por lei ou pelo 
director-geral. 

Artigo 13,0 

Direc~io de Servi~os de Cadastro e Logislica Eleilorais 

- Compete a Divisao de Cadastro, Estatistica e Informatica, da 
Direc,ao de Servi,os de Cadastro e Logistica Eleitorais: 
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a) Organizar 0 registo dos cidadaos eleitos para os orgaos de sobera· 
nia, das regioes autonomas e do poder local e para 0 Parlamento 
Europeu, mediante os elementos remetidos ao ST APE, nos termos 
legais; 

b) Planear e coordernar os escrutinios provisorios; 
c) Preparar, para publica,ao, os resultados da actualiza,ao anual do 

recenseamento eleitoral comunicados ao ST APE nos termos legais, 
bern como os resultados dos escrutinios provisorios e outros ele· 
mentos de trabalho no ambito da sua competencia; 

d) Assegurar a estatistica eleitoral; 
e) Gerir os ficheiros relativos ao recenseamento eleitoral que devam 

ser constituidos no STAPE, recorrendo ao tratamento automatico 
da respect iva informa~ao; 



f) Propor e organizar a realiza~ao de inqueritos no ambito da sua 
competencia; 

g) Plan ear e executar os trabalhos de concep~ao e concretiza~iio de 
sistemas de informa~ao e preeessamento; 

h) Proceder ao registo dos dados por meio de equipamento adequado 
e verificar a obediencia as normas e especifica~oes em vigor; 

/) Estudar e propor as a1tera~oes ao sistema informatico instalado, 
bern como a aquisi~ao de novos sistemas, e estabeleeer a Iiga~iio 
com 0 fomecedor do equipamento; 

J) Preparar e organizar, para publica~iio, os trabalhos realizados; 
l) Desempenhar as demais fun~oes que se situem na esfera da sua 

competencia e que Ihe sejam determinadas por lei ou pelo 
director-gera!. 

2 - Compete a Divisao de Finan~as e Logistica, da Direc~iio de Ser
vi~os de Cadastro e Logistica Eleitorais: 

0) Elaborar ou colaborar em estudos conducentes ao aperfei~oamemto 
dos sistemas logistico e financeiro em materia eleitoral; 

b) Planificar, coordenar e desenvolver 0 apoio financeiro, logistico e 
administrativo em materia eleitoral, promovendo a exeeu~ao, apro
visionamento e distribui~ao de impressos, documentos e demais 
material e equipamento, recorrendo, ,quando neeessario, a colabo
ra~ao de entidades regionais, distritais e locais; 

c) Proceder a recolha dos elementos necessarios a previsao das despe
sas e elaborar 0 respeetivo projeeto de or~amento; 

d) Elaborar e propor criterios para atribui~ao e tranferencia de ver
bas para as autarquias locais e controlar 0 respectivo processamento; 

e) Elaborar e propor criterios de compensa~ao ou reembolso de des
pesas efectuadas a nivel distrital ou regional em materia eleitoral 
e que devam ser comparticipadas ou suportadas pelo ST APE; 

f) Organizar e manter actualizado 0 cadastro do equipamento e impres
sos eleitorais distribuidos; 

g) Providenciar pela obten~ao, tratamento e envio as entidades com
petentes dos elementos neeessarios a impressiio dos boletins de voto 
a nivel local e pela execu~ao e distribui~iio dos boletins de voto 
e demais documenta~iio eleitoral, quando elaborada a nivel central; 

h) Promover a execu~iio grMica, a publica~ao e 'a distribui~iio dos 
documentos relativos a actividade do STAPE; 
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t) Promover e controlar 0 pagamento das despesas respeitantes aos 
encargos com material eleitoral que devam ser suportados pelo 
mesmo; 

J) Propor e organizar a realiza~iio de inqueritos no ambito da sua 
competencia; 

f) Preparar e organizar, para publica~iio, os trabalhos' realizados; 
m) Desempenhar as demais fun~oes que se situem na esfera da sua 

competencia e que Ihe sejam determinadas por lei ou pelo 
director-gera!. 

Artigo 14.0 

Servi~os Adminislralivos 

- Compete it Sec~iio de Pessoal, Expediente e Arquivo, dos Servi
~os Administrativos: 

0) Assegurar as opera~oes referentes ao recrutamento, selec~iio e pro
mo~iio do pessoal; 

b) Organizar e manter actualizado 0 registo biografico e disciplinar 
do pessoal; 

c) Assegurar os procedimentos administrativos referentes il movimen
ta~iio, assiduidade e beneficios sociais do pessoal; 

d) Executar todas as ac~oes administrativas relacionadas com 0 expe
diente geral, designadamente a recep~iio, c1assifica~iio e expedi~iio 
da correspondencia; 

e) Assegurar 0 servi~o de arquivo e reprodu~iio de documentos; 
f) Assegurar a divulga~iio, a nivel interno, de normas e directivas de 

interesse para 0 servic;o; 
g) Desempenhar as demais funcoes que se situem na esfera da sua 

competencia e que Ihe sejam determinadas por lei ou pelo 
director-gera!. 

2 - Compete it Sec~iio de Contabilidade e Economato, dos Servi~os 
Administrativos: 
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0) Proceder it recolha dos elementos necessarios it previsiio das despe
sas de funcionamento do STAPE e elaborar 0 projecto de 
oh;amento; 

b) P"rocessar as despesas de acordo com 0 on;arnento e com as nor
mas de contabilidade publica; 



c) Assegurar a aquisicao. manutencao e gestao do material e promo~ 
ver a sua distribuieao pelos diferentes servieos; 

d) Promover a realizaeao de obras de manuteneao. reparaeao e con-
servaeao das instalaeaes e do equipamento; . 

e) Manter permanentemente actualizado urn sistema de controlo de 
consumos; 

1) Organizar e manter actualizado 0 cadastro e inventario do 
patrimonio; 

g) Desempenhar as demais funeaes que se situem na esfera da sua 
competencia e que Ihe sejam determinadas por lei ou pelo 
director-geral. 

Artigo 15. 0 

Servico de Documentacio 

Compete ao Servieo de Documentaeiio: 

0) Organizar e gerir a biblioteca; 
b) Proceder iI recolha. tratamento e divulgaeao interna de elementos 

bibliogrMicos e documentais em materias relacionadas com as atri-
buieaes do STAPE; . 

c) Arquivar a documentaeao e in formacao relativas a legislaeao. dou
trina e jurisprudencia em materia eleitoral e organizar e manter 
actualizados os respectivQs ficheiros; 

d) Assegurar os cantaclos com servi~os congeneres nacionais e estran
geiros e com organismos internacionais com vista a obtenc;io de 
elementos de in formacao e bibliograficos no dominio das atribui
caes do STAPE; 

e) Proceder a tradueaes e assegurar a correspondencia em linguas 
estrangeiras; 

1) Diligenciar pel a aquisieao de especies bibliognlficas ou documen
tais por proposta dos servicos do STAPE; 

g) Desempenhar as demais funcaes que se situem na esfera da sua 
competencia e que Ihe sejam determinadas por lei ou pelo 
director·gera!. 
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Artigo 16. 0 

Servi~o de Atendimento 

Compete ao Servi,o de Atendimento: 

0) Assegurar 0 acolhimento. atendimento e encaminhamento do publico 
para os servir;os com compctencia para dar satisfa<;ao as suas 
pretensoes; 

b) Desempenhar as demais fun,oes que se situem na esfera da sua 
competencia e que Ihe sejam determinadas por lei ou pelo 
director-gera!. 

CAPiTULO IV 

Funcionamento 

Artigo 17.0 

ArticuIa~iio e .. cionaIiza~iio 

Os servi,os do ST APE man tern entre si estreita colabora,iio no exer
cicio das respectivas competencias. proponcto medidas que assegurem a 
racionaliza,iio do trabalho e a normaliza,iio e a simplifica,iio do funcio
namenta dos servir;os. 

Artigo 18. 0 

Equipas-projecto 

I - Quando 0 objectivo a prosseguir uitrapasse a compelencia pro
pria de urn servi<;o, pode seT constituida uma equipa-projecto. mediante 
despacho do director-gera!. 

2 - 0 despacho designara 0 objecto do projecto. os servi,os que nele 
colaboram. 0 pessoal que conslitui a equipa. bern como 0 respeclivo man
dalo e prazo para a sua realiza,iio. 

3 - A equipa-projeclo funcionara na dependencia do dircctor-geral 
ou de quem este determinar. 
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Artigo 19. 0 

Contratos e protocolos 

o ST APE pode, no ambito das suas atribui~oes, celebrar contratos 
ou protocolos com outras entidades, publicas ou privadas, para a realiza
~ao de estudos, inqueritos e outros trabalhos, com salvaguarda do cum
primento das formalidades legais. 

Artigo 20. 0 

Normas de arquivo 

- 0 arquivo deve conter, devidamente organizados, os livros, pro
ceSSQS _ e documentos referentes aos ultimos cmeo anos, se outro prazo 
nao for determinado. 

2 - A saida do arquivo de qualquer Iivro ou outro documento depende 
de requisi~ao, que sera devolvida com a nota de recebimento, logo que 
este acorra. 

3 - Para 0 arquivo de documentos podera utilizar-se a microfilmagem. 

Artigo 21. 0 

Registo de documentos e correspondencia 

I - A correspondencia entrada no ST APE senl registada em suporte 
adequado. 

2 - Seni manti do um copiador geral da correspondencia expedida. 
3 - Para a correspondencia c1assificada havenl registo pr6prio. 

Artigo 22.0 

Certidiies 

So devem ser passadas certid1ies de documentos, requerimentos ou des
pachos a quem demonstre interesse legitimo. 
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CAPiTULO V 

Rela~io com outros servi~os e organismos 

Artigo 23. 0 

Articula~io com organismos nacioosis 

- Com vista a realiza~iio das suas atribui~6es, pode 0 STAPE sus
citar. acolher e utilizar as colabora~6es que entenda necessarias. 

2 - 0 ST APE pode funcionar como gestor de sistemas matriciais num 
quadro de interven~6es de outras entidades da administra~iio central e 
local, publicas e privadas. 

Artigo 24.0 

Articula~io com organismos estrangeiros e internacionais 
congeneres . 

o ST APE mantera com os organism os estrangeiros e internacionais 
congeneres os cantactos que se most rem necessarios ao cumprimento dos 
seus objectivos. 

Visto e aprovado em Conselho de Ministros de 17 de Novembro de 
1988. - An(bal Antonio Cacavo Silva - Miguel Jose Ribeiro Cadilhe 

Jose AntOnio da Silveira Godinho. 

Promulgado em 30 de Dezembro de 1988. 

Publique-se. 

o Presidente da Republica, MARIO SOARES. 

Referendado em 2 de Janeiro de 1989. 

6 Primeiro-Ministro, Anibal Antonio Cavaco Silva. 
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J. AMBITO DO RECENSEAMENTO. 
PERiODO DE INSCRIC;:AO. 

o Recenseamento Eleitoral. elaborado nos termos da Lei n." 69178. tern 
.alidade permanente sendo anualmente actualizado (art." 7."). 

o periodo anual de inscri~iio decorre. no continente e Regiaes Aut6no
mas, entre 2 e 31 de Maio. Fora desse periodo ninguem pode ser inscrito . 
nos cademos de recenseamento. 

Antes do seu inicio deverao as Comissoes Recenseadoras (e tambem as 
Camaras Municipais) anunciar, atraves de editais. a afixar em locais puhli
cos, 0 periodo de inscric;ao no recenseamento. Este am.incio devera ser feito 
ate 12 de Abril (art." 19.") (ver edital modelo I. no anexo I j. 

As Comissoes Recenseadoras deverao tam bern dar a conhecer. atravcs 
de editais, 0 seu local e honirio de funcionamento e a eventual ahcrtura de 
postas de recenseamento. Estes editais deverao ser afixados ate 30 de Abril 
(ver edital modelo 2. no anexo I). 

2. ORGANIZA!;AO DO RECENSEAMENTO 

A. No~6es gerais. 

A coordenac;ao e apoio as operac;oes do Recenseamento Elcitoral COIll

petem. na area de cada Municipio. il respectiva Camara Municipal 
(art." 14."). 

A unidade geognifica para a organiza~ao do recenseamcnto C. no I..:onti
nente e Regioes Aut6nomas, a freguesia. 

B. As ComissOes Recenseadoras. 

o Recenseamento Eleitoral e elaborado por Comissoes Recenseadoras 
(art." 11."). 

Em cada freguesia a Comissao Recenseadora e constitujda pela respec
tiva Junta de Freguesia e por urn delegado de cada um dos partidos represen
tados na Assembleia da Republica, sendo presidida pelo presidente da Junta 
(art." 11.". n." 2. alinea aJ en." 5). 

Os presidentes das Comissaes Recenseadoras (presidentes das Juntas) 
devenlo receber as comunica~oes das nomea~Oes dos delegados dos rani
dos ate dez dias antes do inicio do periodo de inscri~iio (22 de Abril) (art." II.". 
n.· 3). 

Caso tais nomeac;oes nao sejam feitas presume-se que os partidos pres
cindem da presen<;a dos seus delegados. 

Nenhum delegado pode ·pertencer. simultaneamente. a mais de umit 
Comissao Recenseadora. 
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c. C olabora~iio e fiscaliza~ilo dos partidos politicos. 

Todos os partidos politicos devidamente legalizados no Tribunal Cons· 
titucional podem colaborar na elabora~ao do recenseamento. Para 0 efeito, 
os partidos que pretendam designar representantes. deverao comunicar os 
st!us nomes as Comissoes Recenseadoras ate cinco dias (27 de Abril) antes 
do inicio do periodo de inscri<;:io no recenseamento (art.o 12.°, n.O 1). 

Cahe as Comiss6es Recerrseadoras definir 0 ambito daquela colabora
,aD. dando igual tratamento a todos (art"' 12.", n." 2). 

Compete aos partidos credenciar devidamente quem deva representa
los nas cornissoes recenseadoras. quer se trate de delegados au 
colahoradores. 

Assiste-Ihes ainda 0 poder de fiscalizar as opera<;oes de recenseamento. 
podendo. para 0 efeito. solicitar informa<;6es a apresentar por escrito recla
mw.;oes. g.rotestos e contraprotestos. devendo aquelas e estes ser decididos, no 
prazo de quarenta e oito horas. pel a Comissao Recenseadora (cf. art.O 13.°. 
11."(S) I e 2). 

D. Colabora~iio das Assembleias de Freguesia. 

Scm pre que necessario. as Comissoes Recenseadoras podem tambem 
pedir a colahora,iio da Assembleia de Freguesia respectiva (cf. art." IS.". 
11." I). 

E. Postos de Recenseamento. 

As Comissoes Recenseadoras de freguesias em que 0 numero de cida
d,1os a i nscrever ou a dispersao geografica 0 justifique podem proceder a 
divisao oa respectiva freguesia em unidades de recenseamento mais 
rcduzidas - postos de recenseamento. 

As Comissoes Recenseadoras que devam proceder a ab~rtura de postos . 
devem sempre ter em considera<;ao 0 facto de tais postos serem tanto 
tjuanto possiveJ coincidentes com as sec<;oes de voto em que normalmente 
s;.10 desdobradas as assembleias de vota aquando da ocorrencia de actd~ 
cleitorais (art.<) 16.°, n.O 3). 

Se a Comissao Recenseadora tiver de proceder a abertura de postas de 
rL'l\~nSeamento fora do seu local de funcionamento, a estes postos (e 56 a 
estes) deverao· ser atribuidas letras. Assim, se em determinada freguesia a 
Comissao Recenseadora abrir tres postos, teremos quatro unidades de 
reecnseamento: Sede, POSIo A Posto B e Posto C. 

Nao deve ser utilizada mais do que uma letra para identificar 
l"ada posto. 

Os Lidad,1os que em cada posta de recenseamento estejam a represen
tar a Comissao Rccenseadora tern os mesmos poderes que os membros 
(k'lta (art." 67."). 
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Passados ja alguns anos sohre a implementat.,:.10 do Reccnseamenlo. 
deve natar-se que a ahertura oas navas pastos so ueve scr t.!llCarada elll 
casas excepcionais. devendo ser adoptadas tadas as cautelas nos complexos 
procedimentos burocnilicos e tccnicos que tal sitU::H;::io eJ1volve. Sugaimos 
que 0 STAPE seja cansultaoa sempre que hilja ncct'ssioaoe dc proL:cder ~I 

abertura de novas pastas. 
Ainda a proposito dos postos de recenseamento. que foram sendo aha

tos em locais das freguesias afastaoos oa sede oa respectiva Junta. dew 
reconhecer-se que. nos sucessivos processos de actualizat;'ao ultimamclllc.: 
efectuados. nem sempre se mostrou possivel. au necess,irio. manle-Ios ahcr
tos durante 0 periodo de inscrit;'3o. Todavia. para que se alcanccm os ohjt.!L:
tivos com que foram criados. sempre que csta situa(,:ao ocorra. as i nscrit.;oes 
devem ser feitas na sede da Comissao Recenseadora onde csla ten'l arenas 
de. atraves do conhecimento do local de resi:..ienl'ia de cada cidad.io ell-ito!" 
que se apresenta para inscri(,:ao. 0 inscrever no caoerno corresrOndenk ao 
pas to de recenseamento que ahranje a sua ,irea de rcsitienl'ia. 

F. Horario de fun cion amen to. 

As Comissoes Recenseadoras funcionarao no hon1rio normal tla JUllta 
de Freguesia. devendo 0 mesmo ser alargado quando hOllvt.:r ("'ol1vcnil-llcia 
dos cidadaos a recenscar e das proprias Comissoes Rccenscadoras. Assim 
se. por exemplo. determinada Junta de Freguesia tivcr urn honhio de fUIl

cionamento que coincida com as horas normais lIl' trahalho dos cidadflOs. 
devera estabelecer urn horario suplernentar por forma a pcrmitir-Ihl.'s 
recensearem-se sem que tenham de interromper 0 seu trahalho (art." 16.". 11." I). 

Dos horarios adoptados e locais previstos para 0 funL"ionamcnto. hem 
como de todas as altera<;oes. oevenl0 as Comissocs RCL"cllseadoras dar a 
maxima publicidade atraves de editais e. se possivei. da imprcllsa rl'giollal 
(ver minuta no anexo I) (art.1> 16.°. 11." 1). 

Quando 0 ultimo dia do periodo de inscri~[lo coincidir \.:0111 lim 

sabado. domingo ou feriado. as Comissoes Rcce11scadoras dCWlll. ,Ipl'sar 
dis so. manter-se em funcionamento adoptando hOf<irios cspeciais til' fUIl

cionamento dos quais devern dar a devida puhlicidadl.'. 

G. Coloboro~iio de oulros enlidodes. 

Assiste as Comissoes Reccnseadoras a possihilidadt.! dc solicitarl'ITI a 
colaborac;ao das entidades oficiais e privadas e ainda das fon;as militariza
das nos precisos termos previstos na lei (arL" 17.". 11."(S) i l' 1). 

H. Exercicio de funt;oes dos membros das Comissoes Recenseadoras. 

A~ Comissoes Recenscadoras l1ao tern a SU<l aL"li"idadc iilllilali;:1 an 
periodo anual de inscri(,:,10 c fascs l'omp1cmt.:llIarl.'.'i. 
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H~i muitas tareras que ocorrem entrc as actualiza~oes anuais que impli
cam 0 seu funcionamento permanente. 

3. INSCRI<;:AO 

A. Obrigatori.dade e Ofidosidade. Uniddade. 

o periodo anual de inscri<;ao decorre. como se disse. entre os dias 2 e 
J I de Maio. Estas datas sao improrrogaveis. 

As actualiza\'oes anuais destinam-se. fundamental mente: 
- il inscri,ao dos cidadaos que desde 0 final do periodo de inscri,ao 

anterior completaram 18 anos ou os completem ate final do periodo 
de inscri\'ao: 

- ils/ transferencias de inscri"ao dos eleitores que mudaram de 
residencia: 

- il inscri";,io dos cidadaos que por outros quaisquer motivos 
adquiriram ou readquiriram capacidade eleitoral (p. ex. naturaliza
lIos: os que cessem pen as de prisao. etc.); 

- ,i inscri,ilo dos que sendo maiores de 18 anos e tendo capacidade 
nunca cSliveram inscritos por quaisquer oulros motivos (p. ex. cida
(taos que regressam do estrangeiro e nao estavam Iii inscritos. 
etc.). 

Nao podem. naturalmente. inscrever-se os cidadaos que na~ gozem de 
capacidadc elcitoral nos termos da legisla<;ao em vigor. nomeadamente os 
que Illio possuam a nacionalidade portuguesa. 

Rcalce-se. porern. que a Comissao Recenseadora deve inscrever. 
scmprc. todD c qualqucr cidadao que se apresente para_o fazer. uma vei que. 
cxiste uma presunf;Bo de capacidade eleitoral (art.o 8.°) (vcr. no entanto. parte 
final do ponto 3-8). Apenas deverao ser recusadas as inscri"Oes dos que. 
comprovadamente. sejam destituidos de capacidade eleitoral. s6 sendo 
igualmente admitidas elimina<;Oes de inscri"Oes dos cadernos se houver 
provas id6neas e suficientes que atestem a incapacidade dos eleitores elTl 
causa (v.cr ponto 7). 

A inscrif;so no Recenseamento Eleitoral, para alem de ser urn direito que 
assiste aos cidadsos portugueses, e tambem para eles urn dever, e dai que 
(eoha sido legalmente prevista a sua obrigatoriedade relativamente aos cida
daos resideotes no continente· e nas Regioes Aut600mas dos A~ores e da 
Madeira (ct". art."(s) 4.°. n.O I e 1.0). 

Ji.i 0 mcsmo nao acontece no que respeita aos portugueses residentes no 
t~rrit6rio de Macau e no estrangeiro. para os quais a inscri<;80 nao e obriga-
1<')ria (cL art.O 6.°). 

Cada cidaJao apcnas pode estar inscrito uma vez no recenseamento 
(~f. art." 5."). 
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Sendo a inscri~ao obrigat6ria no continente e regi6es aut6nomas a lei 
estabelece no n.O 3 do art.° 4.° 0 principio da oficiosidade da inscri~ao que 
consagra a possibilidade de as Comissaes Recenseadoras procederem. 
durante 0 periodo anual de inscri~ao. independentemente da promo~ao dos 
interessados. it inscri~ao dos cadernos dos titulares de direito de voto ainda 
mio inscritos de que possam ter conhecimento. 

Naturalmente que essa inscri~ao oficiosa nao dispensa a colheita da 
assinatura (au impressao digital) do eleitor. sem a qual nao sera valida. 
19ualmente deve ser averiguado junto do eleitor (ou eventual mente tla fre
guesia da sua naturalidade) se estava anteriormente inscrito noutra C.R. 
porque. caso afinriativo, havenl lugar. nao a uma inscn~ao. mas a uma 
transferencia de inscri~ao (art.o 26.°) com as regras que lhe 5<10 

inerentes. ' 

IMPORTANTE: A todo 0 cidadao que se apresentc para se inscrever. 
A c.R. DEVE PERGUNTAR, SEMPRE. SE VEM INSCREVER-SE PELA 
PRIMElRA VEZ au se ja alguma vez se inscreveu, quer tenha sido noutra 
freguesia do continente, A~ores e Madeira. quer tenha sido em· Macau au 
no ESTRANGEIRO C). Se nunca esleve inscrilo lrala-se de uma inscri~ao 
nova; se anteriormente ja estava inscrito trata-se de uma transferencia de 
inscritrio, que obedece a mecanismos pr6prios (ver adiante no ponto 3-D). 
Se forem adoptadas estas cautelas podern ser evitadas duplas 
inscri~6es. 

B. Capacidade (art." 8."). 

Sendo ponto assente que s6 podem inscrever-se no recensearnenlo os 
cidadaos que possuam a nacionalidade portuguesa convern no entanto cha
mar a aten~ao para 0 caso especial dos cidadaos brasileiros residentes em 
Portugal que. caso possuam 0 estatuto especial de igualdade de direitos politi
cos, podern inscrever-se nos cadernos de recenseamcnto. 

Na verdade a «Conven~ao sabre a Igualdade de Direitos c Dewrcs 
entre Brasileiros e Portugueses» assinada em Brasilia em 7 de Setemhro de 
1971 preve a atribui~ao de dois tipos de estatuto: 0 geral de igualdade de 
direitos e 0 especial de igualdade de direitos politicos (este segundo so Co 

concedido depois de obtido 0 primeiro). 
Aos c:idadc1os brasileiros investidos apenas no estatuto geral IHio 0- «)Jl

ferido 0 direito de sufragio e por esse motivo. como aeontece com os dcmais 
estrangeiros. nao podem inscrever-se no recenscamenlo. 

(I) Sao [requentrs. com () regr~,so do~ emigr~ntl'~.o~ C<I'O' de ddturc, qtle itllg~1ll ,",tiC () H..L 11" ,·,tr,lIlg,·IIU "',ld.1 kill 
a veT com ° do conlinente ~ Te-gi(')e-s <lutonoma,. o<.:a,ion<lmlo ,itU;t~o," ,I<- dlll'l" in"'ri~"-'" 
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Assim e resumindo 0 que foi dit~: 
- os estrangeiros nao podem inscrever-se no reeenseamento. Alias, e facil 
para a C.R. detectarurn cidadao estrangeiro uma vezque orespectivo de identidade 
e passado em impresso de cor azul e tern sempre urn numero superior a 16000000; 
- os cidadaos brasileiros podem inscrever-se se provarem possuir 0 estatuto 
especial de igualdade de direitos politicos. Isto e, alem de apresentarem urn 
bilhete de identidade especial (em impresso branco, semelhante aos dos nacionais 
portugueses) onde, na face, consta a indica,ao «Conven,ao Luso-Brasileira de 7 
de Setembro de 1971» tern, ao inscrever-se, de fazer prova de possuirem 0 estatuto 
especial atraves da exibi,ao perante a C.R. de documento comprovativo (copia 
do Diario da Republica em que foi publicada a concessao do estatuto ou certidao 
passada pela Conservat6ria dos Registos Centrais). 

Quando for feita a inscri,ao do urn destes cidadaos deve ser mencionada no 
destacavel de naturalidade de verbete, na liobadestinada a outro cartiio identificativo, 
a expressao «estatuto especial» e rnen~ao do docurnento que cornprovou a sua 
posse (p. ex., n.O e data do Diano da Republica onde foi atribuido). 

lMPORTANTE: Ha <jue ter em aten,ao todas as situ.~oes em que se susci
tern duvidas sobre a nacionalidade de qualquer cidadao que se apresente para 
SL' inscrever (ou mesmo que ja esteja inscrito). 

As C.R. uevem ser cuidadosas quando apreciam a documenta,Ao de 
LlIll cidad,io que para se identificar m10 apresente B.I. de cidadao nacional. 
llomeauamcnte nos casos em que 0 documento identificativo apresentado e 
() passaporte (devem verificar se a nacionalidade nele indicada e a portu
gucsa) ou quando a identidade do eleitor e atestada por dois cidadaos elei~" 
tores (arL" 20.", n." 3. e)). caso em que deve ser chamada a aten~ao desses 
clcitores par(:l a importancia do acto que estao a sancionar, Em caso algum 
de,,'em ser aceites documentos de identificac;ao estrangeiros. 

Em quall.J.uer C(:ISO restanl sempre a C.R. a possibilidade de apurar 
junto ua COllservatori-a dos Registos Centrais (R. Rodrigo da Fonseca 
n." I'!X-cOc 1294 LlSBOA Codex) sobre a nacionalidade dos 
cidad<io~ (3). 

DL' Ilolar Llue os portugueses que seJam tambem cidadaos de outro 
Estatlo n,io pc-rdem por esse facto a capacidade eleitoral. desde que man
lellham <I nacionalidade portuguesa. 

(1)- Ainda sobre a prova da nacionalidade veja-se 0 art." 15.0 da Lei n." 37/81, de 3 de Oumbro, que estipula 0 seguinte: 
"A inscri~i1o realizada nos consulados portugueses nos tennos do respectivo regulamento nao constitui, s6 por si, tftulo 
atributivo da nacionalidade portuguesa". 

Tambem 0 art." 13." da mesma lei detennina que: "A carta de naturalizarrao s6 produz efeitos. se 0 seu registo for requirido 
dentro do prazo de 6 meses a contar da data da notifica~i'io para 0 seu levantarnento. " 
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C. Algumas regras de preen chimento da documenta~.o. 

o correcto preenchirnento do verbete de iI15Cri<;30. cartao de eleitor e, 
quando necessaria. impressa de transferencia esta suficientemente exempli· 
fie ada em vanos dos anexos deste documento (anexos 3 e 4). 

Chamaremos. no entanto. a atenc;ao para alguns aspectos: 

a) Local de inscri~.o 

Para promover a sua inscric;ao (ou transferir a anterior) no Rcccnsca
mento Eleitoral. 0 cidadao deve dirigir-se it respectiva Comissao Recensca
dora (ou posta de recenseamento) correspondente aD local onde reside (eL 
aft.O 10,°, n,O 1). 

A entidade recenseadora entregani ao cidadao urn exemplar do vcrhete 
e urn cartao de eleitor (e urn impressa de transferencia. se for caso di550). 

que este preencheni cuidadosamente. assinando-os oe seguida (casu min 
saiba assinar apoe a impressiio digital) (art." 22.". n."(s) I e 2). 

Se por impossibilidade fisica 0 cidadao nao puder assinar 0 verhcte ou 
apor a impressao digital. deve apresentar atestado medico que 0 comprovc. 
Se a impossibilidade fisica for notoria basta a Comissao Recenscadora ano
tar tal facto no verbete de inscri,iio (art." 22.". n." 3). 

Cada eleitor inscreve-se. assim. na Comissao Recenseaoora ua frcgul.'
sia da sua resideneia habitual. (,)' 

As C.R. devem portanto apurar, com 0 rigor possiveL se 0 eleitor qut.' 
se apresenta para se inscrever pela primeira vez ou pam transferir a sua 
inscri~ao anterior reside efectivamente na area da freguesia. Gmnde parte 
dos casas, alias. sao susceptiveis de apuramento uma vez que 0 Bilhctc de 
Identidade indica a freguesia e 0 concelho de residencia. 

Com a adop~ao de cautelas minimas podenlo evitar-se inscri<;oes e 
transfen!ncias de inscri~ao irregulares. situa~oes essas que sao puniJas 
severamente pelo Codigo Penal (art.o 370.°). cujas san~oes abranjem nao s6 
os eleitores como os proprios membros das Comissoes Recenseauoras. 

Os cidadaos que estejam em cumprimento do servi<;o militar ohriga
torio devem promover a sua inscri<;ao na freguesia onde hahitualmente resi
dem, n,ao podendo. portanto. ser considerados locais de residencia as 
unidades e estabelecimentos militares a que estejam afectos. 0 meS1l1O sc 
passa com a inscri<;ao de presos ou hospitalizados (art." 10.°, n." 2). 

b) Nome 

o nome completo do eleitor nos varios documentos do recenscamcllIo 
para alem de ser escrito em letra bern legivel (maitiscula de preferencia) 
deve repraduzir. fielmente a gratia constante do Bilhete de Identidade (ou 
do documento identificativo apresentado) e Rao den conter quaisquer ini
ciais ou abreyiaturas. 

(') - Ver al1.o 82.0 do COdigo Civil. Residencia habitual e 0 local que serve de base de vida a cada individuo. 
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Quando qualquer eleitor muda de nome (por casamento. div6rcio. etc.) 
deve comunica-Io a C.R. (a todo 0 tempo. nao necessitando de esperar pelo 
pt:riodo anual de inscri~ao). A C.R. nao devera atribuir-Ihe novo 0.° de 
inscri~(10. hasta que anole essa mudan~a de nome e adopte as medidas 
nt:ccss,irias a actualiza~ao dos cadernos e restantes elementos do recensea
mento. nao esquecendo a comunicaf;aO a Comissao Recenseadora da fregue
sia da naturalidade, de preferencia acompanhada de uma 2.' via do 
destacavel de naturalidade. mencionando ,"altera~ao de nome", 

Ainda neste caso pode suceder - e sucede com frequencia - que urn 
clcitor tenha mudado de nome e nao tenha comunicado a Comissao Recen
scadora rcspectiva e mais tarde venha a transferir a sua inscri~ao. 

Nestes casos, ao entregar 0 cartao de eleitor na nova freguesia. a C.R. 
facilmente se apercebera do facto devendo. quando remete 0 destacavel de 
naturalidade. 'dar nota a C.R. da naturalidade da mudan,a efectuada. 

Portanto, todas as mudanl;as de nome devem ser comunicadas a C,R. da 
fregllesia da naturalidade (ou ao STAPE no caso de eleitores natura is do 
cstrangeiro. neks se incluindo os naturais das ex-col6nias e Timor). 

c) Identifica<;iio (forma) 

A identinca~ao do cidadao eleitor sera feita preferencialmente atraves 
do bilhete de identidade mesmo que 0 seu prazo de validade tenha 
expirado (') 

Se 0 cidadao na~ tiver bilhete de identidade. pode identificar-se atraves 
de outro qualqucr documento com fotografia actualizada e assinatura (por 
exemplo. passaporte ou carta de condu~ao). A cedula pessoal nao serve, por
tanto. como elemento de identifica.;ao. 

Caso 0 cidadao nao possa apresentar nenhum dos documentos ja men
cion ados pode a sua identidade ser atestada pela propria Comissao Reeen
scadora ou ainda par dais cidadaas eleitares inscritos nos cademos de 
reccnseamento da mesma freguesia. 

No aclo de inscri~ao e por motivos que adiante se venl0. tern grande 
importancia a prova da freguesia de nascimento do eidadao que se 
recenseia. 

Esta prova. que normalmente sera feita atraves do bilhete de identi
dade. podeni ainda fazer-se por certidao de nascimento. cedula pessoal ou 
oulros documentos Icgais. Pode ainda ser feita atraves do reconhecimentc 
dos mcmhros da Comissao Recenseadora. 

d;l(a dc' c'l1li",-IO, 11111 digilo do;- conlrol .. , 

,~, ,'"1"';;0<1,, ('ntn' parentt'~i~, l:\l'mplo: H,1. 11." o,l44_'.1M (0) 
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Convem ainda a este respeito ter prescntc il lei. e espccialmcntc os n."(s) 
5 a 8 do seu artigo 20.°. onde sao indicados outros mccanismos para aquela 
prava, contudo ja nao tao usados (art." 20.", n."(s) I. 2. 3, 4 e 6). 

d) Apresent.~iio do verbete 

Preenchido 0 verbete. 0 cidadao faz a sua entrega ;:'1 Comiss£io 
Recenseadora. 

Pode. todavia. a entrega ser feita at raves de apresentante. Sc durante 
todo 0 periodo de inscri<;ao 0 cidadao estiver ausente por razoes de ordem 
profissional e por isso mio puder assinar 0 verhete ou apor a impressao 
digital. devera 0 apresentante entregar 0 documcnto comprovativo daljuclt: 
facto. passado pelo superior hierarquico au entidadc pat ronal do 
cidadao a recensear. 

Este documento deve ficar apcnso ao verbete. 
Tambem se, por impossibilidade fisica. 0 cidadao na~ puder assinar 0 

verhete. deve 0 apresentante fazer entrega simultanea de atestatlo medico 
comprovativo daquele facto. Este atestado deve igualmente ficar apensn an 
verbete de inscri~ao. 

Sempre que haja lugar a entrega de verhete atraves tic aprcsentante. 
deve este tambem assinar 0 verbete. identificando-sc com 0 hilhete de idell
tidade ou com assinatura rcconhecida por nota rio. 

Aquando da apresenta~ao. 0 verbete deve ser datado c assinado pcb 
Comissao Recenseadora (art.o 22.°, n."(s) 2 a 7). 

e) Numero de inscri~ao 

o numero de inscri~ao constante do verhete de inscri~[lO, dos cadcrnos 
de recenseamento e do cartao do elcitor e atrihuido aos cid:'H.Hios lk aconlo 
com a ordem de inscriGao. 

Quando em determinada fregucsia se tenha procedido ;:'1 ahertura de 
postos. a numera<;ao e atribuida do seguinte modo: na Comiss.10 RL'l:cnsl..'a
dora a numera<;ao simples (l. 2. 3. ... ), enos postos a numera~flo ser:1 prL'L'l'
dida da letra por que e identificado 0 posto (pOT exemplo. AI. A2. A.1: Ill. 
B2, ... CI, ... ) (art." 16.", n." 3). 

Os n.O(s) eliminat;los niio podem ser reutilizados. 

t) 0 cartiio de eleitor 

o cartao de eleitor. preenchido relo cidadao como atn'ls foi indiL'ado c 
entregue a Comissao Recenseadora juntamcnte com 0 verhete de inscril.Jlo. 
ser-Ihe-a devolvido ja numcrado e devidamente autenticado. 

o cartao de eleitor devera ser cuidadosamcntc guardado. Elc scrw para 
provar que 0 cidadao se inscreveu. A sua apresenta«;iio e indispens:h-el sempre 
que 0 cidadiio pretend a transferir a sua inscri«;iio. 
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No caso Lit:' extravio 0 cidadao eleitor devera comunicar imediatamente 
il entidade recenseadora para que esta passe novo cartao. que devera conter 
a indica~,lo de ser 2.a via (art.o 24.°). 

g) Inscrit;oes condicionais 

Quando as Comissoes de Recenseamento se puseram fundadas duvi
das quanto a sanidade mental de qualquer cidadao a inscrever. poderao 
acchar 0 verhete sob condi<;:ao de 0 cidadao se sub meter a uma junta de 
dois medicos. que atestarao 0 seu estado mental no prazo de cinco dias. 
dcvendo para 0 efeito as Comissoes Recenseadoras diligenciar junto do 
ddcgado de saude respectivo (cf. art." 22.". n." 6). 

A inscrii;ao teni ainda caracter condicional quando os cidadaos nao 
fa~am. no acto de inscri~ao. prova da freguesia de nascimento. A inscri<;ao 
seri.t delinitivamente aceite logo que os cidadaos. por qualquer dos mecanis
mos previstos nos n."(s) 4 a 8 do artigo 20.", fa,am aquela prova (cf. art." 20.". 
n." 6) ou a mesma seja obtida peJa propria Comissao Recenseadora. 

A Comissao Recenseadora pode considerar. par unanimidade dos seus 
mcmhros. tal como acontcce em rela<;ao ao reconhecimento da identidade 
do cidadao. e com identico efcito. a impossibilidade da feitura da prova da 
fn:guesia da naturalidade. ISla podera acontecer. nomeadamente no caso de 
ddadaos nascidos antes da inslitucionaliza<;ao e norrnaliza<;ao do regis to 
dvil ou quando se tenha noticia da danifica<;ao au perda dos livros de 
n:gisto (a que. alias. canstitui casa excepcional). Neste caso. 0 cidadao e 
insnito como sendo natural da freguesia onde se recenseia. 

h) Assinatura e autentica~ao 

De entre as dacurnentos de inscri~ao no recenseamento a Comissao 
Rl'cl'nseadora mio deve esquecer-se nunca de assinar: 

- 0 destadlvcI destinado ao ficheiro alfabetico; 
- a parte superior do verbcte (no verso) nao esquecendo de indicar a 

data de inscri~ao no local proprio. 
AIt~tn disso deve datar. assinar e autenticar (com carirnbo ou sela 

hraIKo): 
- 0 destacawl destinado it freguesia de naturalidade: 
- () cartao de c1eitor: 
- 0 impressa de transferencia, quando seja caso dissa. 

D. Transferencia de inscri~ao (art.o 26.°). 

Quando a C.R. efectua uma transferencia de inscri~ao. isto e. quando 
insncvc urn cleitor que mudou para a freguesia mas que estava inscrito 
1l0lltra C.R .. deve recolher 0 caflao de eleitor correspondente a essa inscri
(.;tIO anterior (' dcve fornccer ao eleitor. para preenchimento. urn novo ver
hell' de ins(Ti~(10. urn novo cartiio de e1eitor e urn impresso de transferencia 
(til' cor ¥erde). 
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o anterior cartao de eleitor fica apenso ao novo verhete mio dcvendo. 
portanto. ser devolvido quer ao eleitor quer it C.R. anterior. 

Como atras se disse. 0 cleitor quando transfere a sua inscri~ao (em de 
apresentar 0 cartao de eleilor correspondentc it C.R. de onde vern. Pode. 
porern, acontecer que 0 tenha extraviado e nao Ihe seja possivel arranjar. em 
tempo. uma segunda via. 

Nestes casos. independentemente de a C.R. dever solicitar que 0 eleitor 
apresente a 2.a via. pode inscreve-Io preenchendo no local proprio do 
impressa de transferenda e do destacavel de naturalidade 0 mimero e nome 

, da C.R. da inscri<;ao anterior - se 0 eleitor os sou her de cor - ou. relo 
menos. 0 nome da C.R. anterior. devendo neste ultimo casu a C.R. fazer 
acornpanhar 0 impresso de transferencia e 0 destadlvel de naturalidade ue 
uma nota ern que se explique por que motivo nao vai indicado 0 n.<l de 
inscril;ao para que se evite. por urn lado. que a C.R. da naturalidadc fique 
convencida que ha uma dupla inscril;ao. e par outro que a C.R .. onde 
anteriormente estava inscrito nao estranhe receher urn impressa de trans
ferenda incompletamente preenchido e possa inclusive clucidar a C.R. 
actual sobre qual 0 numero de inscric;ao anterior do eleitor. 

Quando 0 eleitor: 
- for natural do estrangeiro (incluindo ex-colonias e Timor): 
- esteve anteriormente inscrito no estrangeiro. 

as. C.R. poderao. tarnbem. recorrer ao STAPE para ohter illrorma~()es 

quanto ao seu anterior n.O de inscri<;ao. 
Refira-se. contudo. que estes procedimentos so muito excepcionalmente 

podem ser adoptados. uma vez 4ue a regra e a de Olio deverem ser aeeites 
inscrit;Oes por transfereneia sem a apresentat;ao e entrega dos anteriores ear
tOes de eleitor. 

IMPORTANTE: Ao conferir 0 preenchimento da documenw,iio destes e1ci
tores que se transferem. a C.R. devera atentar especial mente ao destachel 
na naturalidade e ao impresso de transferencia que deverao conter ambos, no 
espa~o (do verso) a tal fim resenado, men~ao do anterior n.O de inscri~ao. bem 
como da C.R. (freguesia e concelho) em que foi efectuada essa inscri~iio 
(v. anexo 4). 

A nao ind~ca~ao desses elementos resulta. na pT<ltica. em dupla 
inscri<;ao. 

o impresso de transferencia deve ser emiado ate 5 de Junho directamente 
a C.R. onde 0 cidadao se encontrava inscrito. para efeitos de elimina~ao da 
inscrit;ao (no caso de a anterior C.R. ser no estrangeiro 0 envio deve ser feito 
para 0 STAPE). 
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Recomenda-se. entretanto. que it medida que sejam efectuadas trans
ferencias seja de imediato enviado 0 respectivo impresso. nao se esperando 
pelo final do periodo de inscri,ao. 

Quando a C.R. recebe de outra C.R. urn impresso de transferencia deve 
apensa-lo ao respectivo verbete de inscris:ao e de seguida eliminar no 
caderoo a inscri~ao respectiva. anotando 0 caderno bern como os restantes 
impressos do recenseamento. Logo ap6s deve comunicar a elimina'rio a C.R. 
da freguesia da naturalidade (6) do eleitor em causa para anota,ao (ou ao 
STAPE no caso dos eleitores nascidos no estrangeiro, em Timor ou em 
navios au aeronaves e lambem no caso dos naturais de Macau). 

Nesta materia chama mas ainda a atenc;ao para 0 facto de seT acon
selhavel que as elimina~Oes por moti,os de transfereneia sejam efectuadss 
ainda que excedidos os prazos legais, iSla e, ainda que as respectivos impres
sos chegem para alom do dia 5 de lunho C). 

De facto na~ s6 0 prazo legal e bastante curto e portanto de dificil 
cumprimento. como a instrumentalidade dessa norma relativarnente ao 
principio fundamental que e 0 da unicidade de inscriC;ao e veracidade do 
recenseamento.impoe uma visao tanto quanta possivel flexivel do cumpri
mento daquele prazo. 

A nao entender-se assim todos os inconvenientes da situac;ao recain10 
sobre quem nao cootribuiu de modo nenhum para isso. au seja. a eleitor 
que se ioscreveu dentro dos prazos legais. 

Em materia de transferencia ha que dar, ainda, especial aten,ao ao dis
posto no 0.0 3 do artigo 26.0 que tern como objectivo permitir que, durante 0 

periodo de inscri~iio. as c.R. (e delegados dos partidos nelas representados) 
promovam a correcf;8o das situaf;oes em que, cornprovadamente, existarn 
inscrit;oes efectuadas fora das freguesias da residencia habitual dos 
eleitores. 

De notar que a lei e muito clara quando exige que a transferencia de 
uma inscrit;ao, feita por iniciativa alheia ao eleitor - transferencia da fregue
sia on de estava inscrito e na qual nao residia, para aquela onde reside habi
tualmente mas onde nao esta inscrito -. tern de corresponder a eliminat;io 
da inscrit;iio anterior (art.o 31.0

• n.O 1 a). 0 que pressupoe nao haver duvida"s 
nas C.R. intervenientes quanta ao local onde 0 eleitor deve estar 
inscrito. 

Exige-se tambem 0 conhecimento do eleitor de modo a que ele possa. 
inclusive, devolver 0 cartao de eleitor referente a inscric;ao anterior e receber 
o novo carlao. bern como assinar 0 verbete de inscric;ao. 

(fiJ Nol.o haven! lugar a .:~sa l:omunica,i1o .~e 0 eleilor for simuhaneamente residente e natural da frelluesia. 

(') Com'em salienlar que os impressos de Iransfen!nl:ia provenientes da~ Comiss6es Recenseadoras do estruageiro e 

!\bcau ~() ~'ome,ar.ao a .:hegar depois de .5 de Junho, Vislo que no estrangeiro e Macau 0 periodo de inscri,40 no 

rc.:cmcam.:nhl '': prolong.! ale JO 0.1.: Junho (art." 1~.". n." 2). 
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4. FICHEIROS DAS COMISSOES RECENSEADORAS 

a verbete de inscri~io no recenseamento e composto por trt!S partes dis
tintas e separaveis (v. anexo 2). 

1. 0 corpo principal do verbete (parte superior); 
2. 0 destacavel destinado ao ficheiro alfabetico (parte inferior 

direira); 
3. 0 destacavel destinado a freguesia da naturalidade ou ao STAPE 
. (parte inferior esquerda). 

°A esses tTes elementos deve corresponder a organiza~ao. por parte de 
cada C.R., de Ires fieheiros distintos (art." 23.") a saber: 

I. 0 ficheiro principal dos eleitores da freguesia, ordenado pelo numero 
de inscri(fAo; 

2. 0 ficheiro dos eleitores da freguesia, ordenado alfabeticamente, 
(ultimo nome); 

3. 0 ficheiro dos naturais da freguesia inscritos no recenseamento. orde
nado alfabelieamente (ultimo nome). 

Relativamente a este ultimo ficheiro (n." 3) refira-se que ele e consti
tuido, para atem dos destacaveis que a c.R. reteve por respeitarem a cida
dAos naturais e simultaneamente inscritos na freguesia, tam bern pelos 
destacaveis referentes a cidadaos naturais da freguesia e que se inscreveram 
noutras freguesias do pais ou no estrangeiro (e tambem em Macau). 

E fundamental que este ficheiro esteja sempre devidamente organizado 
e actualizado, por forma a cumprir a importante fun9ao de detee~iio de 
duplas inseri~Oes (v. ponto 6) e permitir ocorrecto encaminhamento das 
comunicaC;Oes a que se reportam os art,O(s) 28.°, 29.° e 3~.''. 

Para alem destes ficheiros norma is poden! existir em cada Comissao 
Recenseadora urn ficheiro «morto)) onde se incluirao todos os documentos 
relativos aDs eleitores que forem sendo eliminados. 

S. DESTACA.VEIS DE NATURALIDADE 

A parte do verbet,; de inscri9ao designada por destacs.el de naturalidade 
(parte inferior esquerda) e, como se sabe"enYiada pela C.R. " freguesia da 
naturalidade do eleitor ou, caso ele tenha nascido no estrangeiro (incluindo
se ex-colonias e Timor). ao STAPE logo que termine 0 periodo de 
inscri9110. 

Naturalmente que se 0 eleitor residir e simultaneamente for natural 
dessa freguesia nao havenllugar a esse envio ficando a c.R. de posse desse 
destacavel,que ira integrar 0 seu ficheiro de natural ida de (ficheiro n." 3 -
v. ponto 4). 
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IMPORTANTE: Quando so Irale de Iransfereneia de inscri~iio deve ser men

L'ionado - idcnticamente ao que acontece com 0 impressa de transferencia 

(\'. ponto 3-D e anexo 4) - 0 numero de inscrit;ao e C.R. anteriores (freguesia 

l' cOllcelho) no espat.;0 para 0 efeito reservado no verso do destacavel. 

A illdici.lt.;.:1o do (oncelho. para ale"'.l au freguesia. e muito importante uma 
vez que cxistem freguesias com a mesma designac;ao e situadas em munici

rins Jifercntes. 

6. DETEC<;"AO DE DUPLAS INSCRI<;"OES (art." 23.". n." 5) 

Tendo em vista garantir a autenticidade do recenseamento. a Lei intro
duziu lim mct..:anismo L'apaz de detectar. e portanlo combater. a dupJa 
ins(;ril.;<10 de qualqucr deitor. 

Neste ponto sc objectiva a importancia atribuida peJa Lei (art,O 20.°, 
n."{s) 4 c X), it proYa da freguesia de naturalidade, que cada eleitor tern que 
rater no momento Ja sua inscril;ao. 

Como atnb sc Jissc. ha em cada C.R. urn ficheiro (n.o 3). organizado 
re1a ordem alfahctica do ultimo nome. que integra todos os cidadaos nasci
dos na freguesia. tenham ou nao promovido at a sua inscri<;ao. 

A detcc~ao de duplas inscri~6es faz-se de urn modo simples: se de urn 
mesmo eleitor constar no referido ficheiro mais de urn destacavel sem indica
~ao no local proprio (verso) do numero de inscric;ao anterior tal signifiea que 
ele promoveu a sua inscric;ao em mais do que uma C.R .. 

Est:.i-se. portanto. perantc uma irregularidade que deve ser participada 
a tribunal (normalmentc ao trihunal de comarca correspondente ao local 
olllk foi dcctuada a segunda inscri<;ao). 

Convem. no cntanto. que as C.R. ainda antes de accionarem os meca
nismos judiciais averigucm. scmprc que possivel. se tal «dupla inscri<;ao» se 
11[10 JeVl' apenas a incompleto preenchimento do destacavel de naturali
Jade 110 4ual fai omitido numero de inscri<;ao. 

Pooenio as C.R. faza cssas Jiligencias junto da C.R. onde foi efectuada 

a l'dtimi.l inscri(,:flo que informant sc houve ou na~ esse esquecimento e se 

hOU\'L' nu nan cmiss;.ia oe impressa de transferencia. 

Crclllos que uessa forma se evitarao muitos procedimentos judiciais. 0 

4ue rcLiuno;ua em hcncfkio para 0 processo de recenseamento. uma vez 

que. como c sahido. os trihunais sao naturalmente morosos· na aprecia~ao 

dt:stL'S C'I"O~. 
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Nesta materia de duplas inscri~oes e Olinda nas inscri~oes indevidas. quando 
os tribunais se declarem nao competentes para ordenarem a eliminaf.,:'io das 
inscri~oes devem as C,R, solicitar-Ihes que indiquem a quem compete, Caso 
dt!s se pronunciem pela actua<;ao pela via administrativa, devem as C.R. pro
ceder em conformidade. accionando os mecanismos de elimina<;;:10 das 
inscri~oes, 

7. ELIMINAC;:OES DE INSCRIC;:OES (art.o 28.° a 32.°) 
As e1imina~oes de inscri~oes (arl.o 31.°) efectuadas nos cadernos do 

recenseamento podem ser determinadas fundamental mente por: 

• transferencia de inscri~ao; 
• nao residencia na area da freguesia - devidarnente cornprovada atraves de 
confirma~ao de inscri~ao na freguesia da nova residencia; 

• 6bito (art.o 28.°) ('); 
• perda de nacionalidade portuguesa; 
• perda de capacidadee\eilora\ (art.O(s) 29.oe 30.° - interdi~5es. condena~5es, 

que impliquern a suspensao dos direitos polfticos ('I), internamentos psiquiatricos 
(10). 

As Comissoes Recenseadoras receberao comunica.;oes mensais das 
Conservat6rias,Tribunais e estabelecimentos psiquiatricos, nos termos dos artigos 
28,°,29.° e 30.°, para efeitos de eliminac;ao de acordo com as alfneas e) ej) do n.o I. 
do al1.o 31.°, 

Exceptuando 0 caso especial das transferencias e nao residencia, que se 
efectuam num espac;o limitado de tempo (v. ponto 3-D), todas asoutras elimina.;oes 
sao efectuadas assim que sao recebidas comunica.;oes das entidades competentes, 
isto e, essas elimina~6es van sendo sempre efectuadas ao longo do ano. 

Quanto a C.R, procede a urna qualquereliminaC;ao nos seus cadernos devern ser 
adoptados os procedirnentos seguintes: 

I, elimina.;ao do nome do eleitor no caderno eleitoral com anotac;ao no 
espa<;o pr6prio do motivo da elimina,jjo; 

(Ii) Estas elimina~Oes deverao ser efectuadils mesmo que nao tenh~m sido ohje~to da comuni .. ·a~·,"() nli"'ial .1<1 l·on,,·n .,. 
toria. desde qoe as Comissllcs Recenseadoras eSlejam de posse de informacOe~ ou eicmenlo, da p,ma ,ul; .. '; .. "l1 .. ·· 
menle idoneos (p. ex. conhecimento documenlado de onilo por pane da CR .. ~prc,enlac~o de c~T1ilk~d" ,k ,',hit" 
por familiares. etc.j.,A C.R. podeni lamhem ~olidtar confirma~·ao de onitos ~~ frcl!uesia~ da naturalidad,· nu . .:a'" 
esta~ nao lenham recebido as respeclivas comunica~t"!es. junto da~ Conservalona, 

('J - 0 Tribunal ConstilUCional vern julgando illl:OO<litl.lCionai on,· I do UI," 29 (ver nota 10 artigo) por violao;lo do artigo 30.° n." 4 da ConstilUi~io. 
"l1li n.:dida em que se implle 10 jufws de diJeito ° <lever <Ie enviarem mc:nsalmc:nle, par inlenntdio lias respc:o;:tlvas secrewias, ~ ,omisslo recenseadora 
da freguesia da natun.lidade relao;io COlllendo os elementos de identificao;lo dos cidadaos aulomaticamente privados de cllpaddade eleitoral lKliva. por 
terem sido condenados em penII de pri&lo pdll ~ell de rnmo: 6010$0 inCamanle, nos termos lias disposi~1Ies constanle. dos artigos 2.", n.o I, a1fnea c). 
da Lei n."14I79. de 16 de Maio. J." a1fnea c). do Decreta-Lei n,· 701·Bf76. de 19 de Selernbro c 3.", a1CIIell c), do Decrelo-l.ei n! 319-Af76, de 3 de Malo. 
pant deito de el~1o lias insc~6e. respc:o;:tivas. p!'Cvista no anigo 31.". n." I. a1lnea e). da Lei n." 69nS. rom II ~Io que lbe Col dada pelo artigo 
\." da Lei n." 81/88, de 20 de JIlIbo". 
boo signiflClt que os jufro< apenas de~m ,omunicaf, para cfcilO de eliminal;lo, os c ..... em que os dcitorcs sejam privlllios do cxcrdcio dos dileito. 
politicos, devcudo lIS C. R. sempre que Ie SIlSCilem ddvidas sobre as conwnicao;6es provindas dos lribunais inquiri·los d~ sobre se as pcnas 
aplicadas induem 011 nIo II suspcns.lo dot; direilos politicos. 
," ;;.... ~ " 

. - ...... 
(tlr) Nesles casas quando 0 cidadao readquire a capacidade pede a C.R, a\isoi·lo para se inSCfCVl"r no proximo periodo 

de inscri~ao e caw nao 0 fa~a pode recorrer ao expediente do an.~ 4.". n.~ J 
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'1 anota~ao oa elimina<;ao no ¥erbete de inscri.;;ao (ficheiro n.O I) e no 
destac3nl alfabetico (ficheiro n.ll 2) indicando tambem 0 motiyo 
de eliminw.':<.io: 

.1. comunica~iio da elimina~iio a freguesia dB naturalidade (") do eleitor, 
ou ao STAPE, inJicanLio sempre 0 motivo da elimina~ao (v. anexo 5). 

De nolar que, exceptuando 0 casu das transferencias, quem normalmente recebe as 
comunica~oes oficiais (das Conservat6rias, Hospitais, etc.) para proceder a 
elimina<;oes nao e a propria freguesia que vai eliminar, isto e, a freguesia de inscri<;ao 
do eleitor. Quem recebe as comunica<;oes dos artigos 28.0 (6bitos), 29.0 (interdi<;oes 
condenar;oes que impliquem a suspensao dos direitos polfticos), 30.0 (intemamentos 
em estabelecimentos psiquiatricos) e as comunica<;oes de perdade nac~onalidade sao 
as freguesias de naturalidade dos eleitores. 

Ser[1O estas que. atraves de consulta muito cuidadosa do seu ficheiro de 
nuturalidadc (ficheiro n.ll J). detcctam a C.R. onde 0 eleitor esta inscrito 
devL'ndo de imcdialo comunicar com essa C.R. para que esta elimine a 
inscri,.io e ficando :1 espera da eomuniea~ao de elimina~ao atras referida 
para anotar 0 deslac:.ivel de naturalidade. 

AICnt;ao: [m caso de duvida sohre a identidade do eleitor a eliminar 
, . .ieVl:111 Sl:r rl:didos l:sl'iaredmentos adicionais as entidades que efectuararn 
as L·omUIlIl:<I,OCS. 

Quando a Comiss.io Recenseadora dcteete nos seus cademos a inscrit;aO de 
um cid~H.l<io estrangeiro. iSlo e, possua elementos suficientemente idoneos para 
provar que 0 cidadao nao e portugues nem possui capacidade eleitoral (sabre 
cst a maleria v. ponto 3-8) Jcvc t.It: imediato proceder a sua elimina-rBo inde
pelldelllel11CnlC de poder accionar urn procedirnento judicial. caso possua 
L'iL-lllClllos que indit.:ieITI que 0 eleitor actuou dolosamente. 

Finall11eIllc ncslc ponto de elimina~oes chama-se a aten~;io para a 
Ilcccssidadc do cumrrimcnto do artigo 37.°. n.O 4 da Lei n.O 69/78 que atribui 
,'IS C.R. a incumh0nt.:ia tIc. mensalmente. enviarem as Camaras Municipais 
rcspL'Cliv(ls. rcla,i.io dns nomes dos cidadaos que vao sendo eliminados dos 
(adefllOS. para que possa ser garantida a fidelidade das c6pias integrais dos 
Cadl:fllO~ qUI: <I'i C[lInaras possucm c que Ihes sao entregues em cada ana 
all' <10 dia 30 dc Julho (art." 37.". n." 3). 

("l Nilo hawni !ugar a c~~a ,:omunica~ao ~c ° ckiwr for simui!am:<tm.:nl.: residente c nalUnd da freguesia 

78 



Em materia de eliminac;oes con vern ainda realc;ar 0 disposto na ali
nea bl do n.O I do artigo 31.°. 

Visa essa nonna permitir que as C.R. eliminem dos seus cademos de 
recenseamento inscri~Oes de eleitores que ja nao residam nas respectifas 
areas geograficas. 

Para tal efeito devem as C.R. possuir elementos de prova suficiente
mente id6neos e seguros que Ihes permitam solicitar as C.R. da nOfa residen
cia dos eleitores em causa que os inscrefam nos seus cadernos, so podendo as 
elimina~Oes ser feitas ap6s a efectifa~io dessas inscri~Oes. 

Naturalmente que estas inscri(,':oes s6 podem efectuar-se durante os 
periodos proprios para inscric;ao mas pressupoem. naturalmcnte. diligcn

. cias e indaga<;oes prcvias que permitam a sua concrctizac;ao nesses 
periodos. 

Refira-se. ainda. que nos termos do novo n.O 2 do artigo 34.0 as elimina
,Oes que forem feitas de acordo com a citada alinea bl do n.O I do art.O 31.° 
devem constar de edital a afixar nas sedes das C.R. durante 0 periodo de 
exposi,ao dos cademos - ver modelo do edital no anexo 6. 

Pelo exposto verifica-se que 0 n.O 3 do artigo 4.° (fer ponto 3-A), 0 n.O 3 
do artigo 26.° (ver ponto 3·0) e alinea b) do n.O I do artigo 31.° tern urn objec· 
tilO comum - e dai terem de ser vistos nao isolada mas conjugadamente -
que e 0 de conferir maior fidedignidade aos cademos de recenseamento. 
atrafeS da inscri~io nos locais correctos dos eleitores que ai dnem estar 
inscritos e nio estio, e da elimina~ao dos que estio inscritos em determinados 
cademos, RAo 0 del'endo estar. 

Obviamente que estes preeeitos naD devem ser utilizados de forma 
arbitraria ou poueo eriteriosa sob pena de se parler cair em uma de duas 
situa<;oes indesejaveis: 

a) dupla inscriC;ao - quando se inscreve urn eleitor scm que ele seja 
eliminado dos eadernos da frcguesia anterior: 

b) nao inscri<;ao - quando se elimina uma inseri<;ao scm que 0 cida
dao (com capacidade eleitoral. naturalmente) tique inscrito 
noutra freguesia. 

Assim sendo. devcm as C.R. utilizar com a maior cautela estes novos 
preceitos s6 a·eles recorrendo quando se esteja perante situa<;oes perfeita
mente eomprovadas. 

Por outro lado. estes novos preceitos imp6em que as C.R. estabele<;am 
entre si urn intercambio permanente e urn dialogo sempre aberto. extensivo 
aos eleit~res eventual mente abrangidos. dc modo a que algumas imperfei
<;oes que 0 recenseamento contenha possam if sendo corrigidas. 

79 



8. CADERNOS DE RECENSEAMENTO (an." 25.") 

A. Elabora~iio dos cadernos. 

Os cademos de recenseamento cujas folhas (de rosto. intercalares e de 

encerramento) sao fornecidos pelo Secretariado Tecnico dos,Assuntos para 

a Processo Eleitoral (STAPE). do Ministerio da Administra~ilo Interna. 

Jestinam-se a registar os cidaclaos inscritos. 

Os cadernos devem seT numerados e rubricados em tadas as folhas 

pela Comissao Recenseado~a. devendo esta proceder ainda ao preenchi

mento dos termos de abertura e encerramento (art.o 25.°, 0,° 4). 

as eleitores senio registados nos cadernos pela ordem de inscri~ao e 

cada cademo deve conter senslvelmente oitocentos eleitores. 

A numera~iio das folhas dos cademos de recenseamento e unica. IS10 e. se. 

por exemplo. 0 1.0 caderno tern sensivelmente 35 folhas. numeradas de I a 

35. as folhas do 2." caderno devenlo scr numeradas de 36 a 70. e 

assim sucessiv:tmente. 

De notar que nao se deve atribuir qualquer mimero a \., folha de cada 

caderno que cantem 0 termo de abertura. bern como a ultima que cantem 

os termos de encerramento. 

No fim do periodo de actualiza~ao. e tendo em canta as elimina<;oes e 

acrcscimos no carpo eleitoral. deve. a comissao recompor as cademos em 

ordem a que cada urn fique com urn numero aproximado de 800 eleitores 
(salvo. possivelmente. 0 ultimo). 

De nOlar que nestas recomposic;oes deve ser respeitada a organizac;ao 
Jos cadernos segundo os postas de recenseamento de modo a que se, por 
!:xempio. 0 3.° caderno for de urn posta e 0 2.° de Dutro na~ pode, como e 
6bvio. proceder-se a operac;ao atras descrita. 

o preenchimento dos termos de abertura e encerramento dos cadernps 
de recenseamento e a rubrica pela comissao recenseadora das folhas pode 
seT efectuado por todos os membros da Comissao Recenseadora ou apenas 
por urn deles. preferlvelmenle 0 seu presidente. segundo 0 que for determi
nado pcla propria comissao. 

Pam assegurar uma maior ftdedignidade dos cademos devera a assina
tura au ruhrica ser acompanhada pelo carimbo da Comissao Recenseadora 
ou carimho ou selo branco da Junta de Freguesia. 

Os cadernos. que tern de estar elaborados ate dez dias apos 0 termo do 
pcriodo de inscri~ao dcvcm de preferencia seT cscritos a maquina podendu, 
tamoem. ser utilizados meios informaticos. 

80 



o termo de encerramento dos cadernos deve ser prcenchido apenas 
depois de transconidos os prazos de reelama,aes e recursos (an."(s) 34." 
a 36.°) subsequentes ao periodo da sua exposi~ao publica. Desse termo deve 
constar 0 mimero efectivo de inscritos na data em que e lavrado: essa data 
sera variavel recaindo contudo sempre na 2.a quinzena de Junho. devendo 
em cada ana ser consultado 0 quadro cronologico das opera~oes. De real~ar 
ainda que essa data depende de haver ou nao haver reclama,aes e 
recurSQS. 

Independentemente das elimina~Oes que logo a seguir venham a ser efec
tuadas (v: ponto 3-B, 6 e 7) este termo de encerramento mantem-se sem allera
~o ate ao lim do periodo de actualiza~o do ano seguinle. 

Exceptua-se 0 caso de realiza<;ao de elei~Oes em que len\ de ser lavrado. 
sernpre, urn termo de encerramento no 30.- dia anterior ao dia da eleic;ao. na 
sequencia das opera<;Oes preliminares ao periodo de inalterabilidade (ver 
anigos 33.· e 31.·, n."(s) 2 as). 

Dos eademos de recenseamenlo deve ser lirada c6pia ou fotocopia. 
destinada a ser exposta durante 0 periodo para tal lixado. 

Um. outra c6pia ou· fOI0c6pia deve ser lirada logo ap6s 0 termo do 
prazo para a resolu<;ao de reelama<;Oes e recursos, e ja com as eventuais 
altera<;Des, deslinande-se a ser enviada. Camara Municipal, 0 que devera·ser 
feilo ale sessenla dias apas 0 lermo do periodo de inscri,ao. 

Os originais dos cademos de recenseamenlo ficam iI guarda da Junia 
de Freguesia, que, no caso de nao dispor de condi<;aes de seguran,a. provi
denciara pela enlrega de copia fiel na unidade mililar ou militarizada mais 
proxima (art.· 38.·, n."(s) I e 2). 

B. Exposi~Ao dos cademos. Rec\am~Oes e recursos (art.· 34.· a 36.·). 

o periodo de exposi~lo publica dos cademos de recenseamenlo que 
decorre anualmenle de II a 25 de Junho, deslina-se fundamentalmenle iI 
corre~ao das eventuais orniss6es, ,inscric;6es indevidas, eITOS e outras situa· 
<;Des irregulares que sejam delectadas nos cademos pelos inleressados. 

Podem portanlo, os interessados (eleilores, partidos POlilicos) consultar 
os cademos e apresenlar reclama~Oes, por escrito, junto das C.R. lendo estas 
que decidir, sobre elas, nos sete dias seguinles iI sua apresenla<;ao (art .. 35.·. 
n.. 3) afixando essas decisO<s por edilal ale ao fJm do prazo do 
recurso. 

Note-se, lodavia, que caso a reclama<;ao seja por inscri~Ao indevida a 
C.R. lem de - anles de decidir -. dar conhecimento dela ao eleitor cuja_ 
inscri~ao e posta em causa para ele poder responder, querendo. no prazo de 
quatro dias uteis (art .. 35 .. , n .. 2) (ver modelo de nOlifiea,ao no anexo 7). 
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Nao podendo a decisao ser dada para alem de sele dias apos a apresen
la,ao da reciama,iio. e fundamenlal que as CR. deem conhecimenlo das 
reclama~oes aos eleitores. imediatamente ap6s a sua recep<;;}o. 

as reclamantes podem ainda reeOffer, ate cinco dias, 8pilS a afix3'tc'io na 
CR. do edilal com a decisao. para 0 juiz de direilo da coma rca. 0 lribunal 
notificara imediatamente a C.R. e. quando for esse 0 caso. 0 eleitor cuja 
inscri\30 seja considerada il).uevida para responderem, no prazo de 
sete dias. 

A decisao tinal do juiz sera proferida nos cinco dias seguintes. 
Os cidadaos que em vi nude da decisao de reciama,ao ou recurso 

devam seT inscritos serao acrescentados nos cademos figurando na ordem 
sequencial normal. Os que devam ser eliminados se-Io-ao pela fonna 
habilual. 

Duranle urn periodo de exposi,ao dos cademos - como alias. ja foi 
referido - eslara alixado na sede da CR. 0 edilal conlendo os n."(s) e· 
nomes dos eleilores que forem eliminados nos lennos da alinea b) do n." I 
do art,O 3l.°. 

Naturalmente que essas eliminat;oes podem suscitar. tambem. reclama
,oes e reCUTSOS no termo da artigo 35.1) e 36,0, 

C. Comunica .... o do numero lolal de eleilores inscrilos (art." 37."). 

Tenninado 0 periodo para apresenta,ao de reciama,Oes e recursos sub
scquentes a expOSit;30 dos cademos. ou resolvidos que estejam essas recla
mac;oes e recursos. a C.R. deve comunicar imediatamente a Camara 
Municipal 0 mimero total de eleitores inscritos na sua freguesia para que a 
Camara Iransmita esses dados ao ST APE. 

A comunicac;ao deve ser exaeta. isto e. deve ja ter em eonta as elimina
~ocs efectuadas .. onde se incluem. evidentemente, as transfereneias de 
i nscrit;ao. 

Na sequencia do que ficou dilo no ponlo 8-A. assim que sao lavrados 
os termos de encerramento os resultados devem' seT transmitidos, ~io 
devendo as C.R.'. preocupar-se com 0 facto de logo no dia seguinle haver eli
mina~6es a fazer ou de estarem a chegsr (atrasados) impressns de 
transferencia. 

Aquela comunica~ilo refere-se a uma data fin e e nessa· data (a dos ler
mos d. encerramenlo) que deve ser dado a conhecer 0 numero de 
eleitores inscritos. 

Na referida comunica,ao de resultados. as elimina~6es sao desdobradas 
em dois grupos: 

por transferencia e 
- por ahito ou outro motivo. 
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Identico procedimento sera seguido para as inscrit;oes durante a 
actualiza<;ao. desdobradas em: 

- por tranferencia e 
- por terem atingido l~ anos ou outro motivo. 
Chama-se. por i550. a aten~ao para a nova minuta - modelo 16. 

D. Reformula~ilo dos cadernos (art." 25.". n." 7). 

Os cadernos de recenseamento sao reformulados de cinco em cinco 
anos, portanto. nos anos de (1983), (1988). 1993, 1998, etc .. 

As opera<;Oes de reformula<;ao traduzcm-se. fundamental mente. na 
«passagem a limpo» dos cadernos, retirando deles os eleitores eliminados mas 
mantendo-se sempre a numeraf;8o inicial; .isto·e. urn eleitor que 0<10 seja e1i
minado mantera sempre 0 mesmo mimero de eleitor, ao passo que os 
numeros correspondentes a eleitores que sejam e1iminados. nunea scrao 
atribuidos a novos eleitores. Haven't. portanto. saltos na numera<;ao. situa
<;30 que deve ser tid a em considera<;ao quando se contam os 
eldtores. 

A reformula<;30 deve ser efectuada. nos anos a tal destinados. ate ao 
inicio do periodo de exposi,ao dos cadernos - II de Junho. 

Chama-se a aten';30 para 0 extremo cui dado que deve ser posto neste 
trabalho de reformula<;30 dos eadernos de modo a que sc evilc que. par des
cuido ou negligencia. sejam omitidos eleitores 4ue. mais tarde, par mio os 
terem consultado se veem impedidos de votar. Rccomenda-se. par isso. 0 

controle folha a folha par varios elementos da C.R. e a constante campara
<;30 com os verbetes de inscri<;ao e cadernas antcriorcs. 

Dos cad!!rnos rcsultantes da rcformula<;ao dcvcm ser enviadas c<>pias 
fiels a Camara Municipal. devendo os cadcrnos anteriores sa guardados. s{) 
podendo ser destruidos urn ana ap6s a reformula<;.10 (art.U(s) 37." 
e 38."). 

9. ASPECTOS FINANCEIROS 

As despesas decorrentes de urn pracesso de reccnscamcnlo clcitoral a 
nivel nacional sao da tal forma imprevisivcis. variitvcis c dispersas que se 
torna dificil a sua delimita~ao. contrale c li4uida~ao. 

Considerou-se. pois. como principio geral 4ue as despesas do rcccnsca
mento eleitoral devem constituir tanto quanto possivel responsaoilidadc dos 
servi.;os au organismos que as rcalizem. 

AssiJ.1l. a Jiquidac;ao das despesas 4ue venham a ser realiz<Jdas a nivel 
local co~ 0 rccenseamento pelas entidades autarquicas iegalmenle cnvolvi
das no pracesso e da responsabilidade dcssas mesmas cntidades. que as 
satisfarao. com quais4uer outras, pclas wroas inscritas nos rcspectivo:-. 
or<;amentos. 
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Com vista a suportar tais Jespesas cst,i previsia previa transferencia 
pam as Autar4uias Locais de vcrhas do On.;ctmento Geral do Estado. nos 
montantes considerados indispens,ivcis e a efccluar nos termos e segundo 
os criterios estahelecidos pelo DL n." 162/79. de 30 de Maio (v. pag. 45 a 47 
desta puhlica,ao). 

Dada a impossibilidade pnitica UC a transferencia de verbas ser. como 
scria desej;:ivel. feita dircctamente para as Juntas de Freguesia. como entida
ues mais directamcnte mais envolvidas c. como tal. interessadas no pro
cesso. as verhas sao transferidas para as Camaras Municipais. que as 
inscreverao nos respectivos on;amentos e as distrihuirao de acordo com os 
critcrios igualmente estabeleciuos no aludido Decrelo Lei. pelas diversas 
freguesias do Municipio. 

Outro principio disciplinador em materia de despesas do recensea· 
mcnto e a de que a intervenl;ao de individuos vinculados a qualquer titulo i' 

Administra<;<.lo na cxecu~ao das opera~oes do recenseamento eleitoral na( 
d,i uireito a qualquer remuncnH;ao ou gratifica.;ao especial. 

Podera. no entanto. haver lugar ao pagamento de trabalho extraordi 
n{lrio pelas verbas dcstilladas a des pes as com 0 reccnscamento. quando 1 

recurso ao mesmo se mostre indispensavel. nos termos e casos em que. d 
acordo com a legisla<;<.10 vigentc sabre a materia. a ele haja direito, 

Outrossim. e quando estritamente indispensavel. poderao ser atribuid, 
tarel~ls. no ;:imbito das opcra~oes de rccenseamento. a individuos nao vii 
culados a administra<;c.l0 publica a remunerar pela verba ao mesmo deSll 
nada (cf. artigos 39,u a 44,"), 

10. INFORMATIZA<;:AO DO R.E. A NiVEL DE C.R. 

o STAPE tern vindo a tomar conhecimento da informatiza.;ao dos ser
vi(,:os de algumas Juntas de Fregucsia - naturalmente as maiores 
induindo toda a materia reltltiva ao Recenseamento Eleitoral. da 
L'ompctcncia das Comissocs Reccnscadoras. 

Nada ohsla a que isso acolllet;a. 

Porcm. considerando ser funuamental 0 maior rigor na gestao informa
tizada Jus lichciros a cargo daquelas Comissoes. permilindo 0 cumpri
Jl1L'nlo l:orn:cto u<J, lei e. como consequencia. a sua perfeita articula.;ao no 
sistema de Re('enseamento. incluindo 0 STAPE. impOe-se uma chamada de 
atell<;;)o ~IS Juntas de Fregucsia (Comissoes Recenseadoras) para a conve
niC:llcia de contaclarem esla Direct;ao-Geral sempre que pretendem infor
matizar 0 Rccenseamcnto Eleitoral. 0 STAPE podera fornecer as 
informat;ocs tccnicas llecess{lrias c csc1arecer duvidas que porventura sur
jam a nivci local. despistando solu~ocs tecnicamente erradas ou conducen
h:S a dcs('oordenal,.'.io de IOdo {) sistema, 
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Independentemente dessa atitude - que se aconselha vivamente 
formulam-se. em seguida. algumas recomendalYoes que se consideram 
fundamentais. 

• Utilizar as tabelas de codifica,ao numerica do STAPE para fregue
sias (6 digitos) e consul ados (8 digitos). Poderao ser fornecidas, por 
esta Direc,ao-Geral. em listagem ou disquete. 

• Incluir a gestao do ficheiro de naturais da freguesia. 

Para alem das fum;oes que figuram corrente mente na maior parte dos 
programas. como sejam 0 registo dos eleitores da freguesia. pesquisas sobre 
esta informa~ao e listagem de cademos. e fundamental que se comtempie. 
tambem. a gestao das seguintes areas: 

• destacaveis da naturalidade a remeter as respectivas frcguesias da 
naturalidade e ao STAPE: 

• impressos de transfen!ncia a remeter a anterior freguesia de recensea
mento ou ao STAPE no caso de inscril;ao anterior no 
estrangeiro: 

• elimina~30 de inscri~oes na freguesia (art.n 31.°), por transfercncia 
(justificada pela recep,ao de impresso de transfer';ncia): por abita 
(comunica,ao remetida pela freguesia da naturalidade ou STAPE, ou 
outro documento/informa,ao idaneo, de falecimento): por "dupla 
inscri,ao", etc.: 

• elaboraC;ao das relac;oes das elimina.;oes efectuadas no recensc(t
mento da freguesia. a comunicar a freguesia da naturalidade Oll 

ao STAPE: 

• anotaC;30 das comunicac;oes de eliminaC;30 (art,O 32.°) dos eleitores 
naturais da freguesia (abrangendo as comunicac;oes recebidas de 
outras comissoes recenseadoras e as eliminac;oes de eleitores inscritos 
na freguesia e naturais da mesma): 

• encaminhamento das comunicac;oes de abito (art.o 28.°. n.O 2): 

• detecC;3o de situac;Oes de ','dupla inscriC;30" nos inscritos na freguesia 
enos naturais da freguesia func;a.o fundamental ; 

• reformulac;ao dos cademos de recenseamento - tarefa a executar de 
cinco em cinco anos (art.o 25.°, 11.° 7). 

Recomenda-se. ainda. a utilizac;a.o, para a obtenlYao dos cadernos, de 
uma adapta,ao do modelo em uso no STAPE para os residentes no 
estrangeiro. ' 

As folhas deverao conter 22 eleitores por pagina. 
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A titulo indicativo e com base na estrutura de um ficheiro utilizado no 
STAPE. apresentam-se as dimensoes em Megahytes (MB) correspondentes 
a diversos valores do numero de eleitores inscritos: 

dcitores dimensao 

(MB) 

2000 1 
SOOO 3 

10000 5 
20000 10 
30()OO 16 

Se 0 numcro dc deitorcs naturais da freguesia for sensivelmente igual 
ao de inscritos. as valorcs apoTltauos serao multiplicados por 2. 

Os casos de inscritos c natura is da freguesia dependendo das zonas 
do pais (litoral - interior. urhanas - rurais). poderao. em situal;Oes eorreD
h.'S. rcprescntar 50% do total de inscritos. A proporl;ao de eleitores nestas 
condi~6es ten! intluencia na dimensao do ficheiro da freguesia. 

NOTA FINAL 

De uma forma necessariamente sucinta abordaram-se alguns aspectos do 
Recenseamento Eleitoral. Temos consciencia, porem, que muitos outros pontos 
poderiam ser focados se nao se correse 0 risco de tomar este documento de lei
tura dificil e fastidiosa. 

Estaremos. entretanto, sempre a disposiftio da C.R. para 0 esclarecimento 
de quaisquer dovidas e para a tentaliva de resolu~Ao de questiles que surjam 
durante 0 processo a ao longo do ano. 

Podem os conlaclos escritos ser feilos para 0 STAPE (Av. D. Carlos I, 
124- 0 1200 L1SBOA), lelefonicamenle para os n.·(s) (01) 67 0131/4; 
6051 \0; 605099; 605249. fax n.· (01) 60 92 64 e telex n.· 15818. 
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ANEXO 1 

Modelo 1 

EDITAL 

...................................................... , Presidente da Comissao Recenseadora * 
de ._ ... _____ ............. __ . ___ ........ _ ............. _ ............. _ ......... _ no usa da competencia 
que Ihe confere 0 artigo 19.0 e em cumprimento do estabelecido no art." 18.°, 
da Lei n." 69/78 de 3 de Novembro, faz publico que as opera90es de actua
Iiza9ao do Recenseamento Eleitoral tern inicio no proximo dia 2 de Maio e 
se prolongam ate 31 do mesmo meso 

...................................................... de .............................................. de 199 ... . 

o 1'1{ I:SI J )1::-';-1 j: 1M ("( )\lIS<"',\() K I { 'I .'\SI-.-\ I J( Ii{·\· 

(Assinatura e Carimbo ou Selo Branco) 

'ou Presidente da Camara Municipal 
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Modelo 2 

EDITAL 

................ . ........................... , Presidente da Comissao Recenseadora 
da Freguesia de ........................................................ , faz publico nos termos 
do nY 2 do arLO 16.0 da Lei nY 69 (78, de 3 de Novembro, que a Comissao 
Recenseadora funcionani ....... ____ ..... , diariamente das .......... as __________ horas. 

Mais faz saber que, nos termos do n.O 3 do artigo 16.°, foram abertos 
os seguintes pastas de recenseamento: 

Posto A ............................ (Local de funcionamento) ........................... . 
Posto B......... . .......... (Local de funcionamento) ........................... . 
o horario de funcionamento deste postos sera das ........ as ', __ '" horas . 

.......................................... , ........... de .............................................. de 199 ........ . 

o PRt:SIDE;\TE DA COMISSAO RECENSEADORA· 

(Assinatura e Carimbo ou Selo Branco) 

~ I)U I'n~ ... idcntc d<:i Camara Muni(:pai 
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~~~~~~~~~~~~~ 

se ainda niio estti inscrito _ 
no recenseamento; se e lTUlior 
de 18 anos, ou se os comp/eta 

ate 31 de Maio 
inscreva-se 

dirija-se ii comissao 
recenseadora da freguesia 

onde reside 
se jd estti inscrito no 

recenseamento mas mudou 
de residencia para outra freguesia, 

transfira a sua 
inscririio 

to"" Com,""'" lunclona "" Md. Go , • ..,.etwa Junta 

Preencha culdadosamenta 
o .. rbela de Inscrl9&. 

No coso de lransterincla 
preencha 1amb6m 

o respec:llvo Imp ....... 
(de cor verde). 

No acto da Inscrl9& 
receben'i urn cartao de 

elellor. Mao 0 P8fCC1. 
_ vem 0 .... .urn.o 

de 111ICIi9GO. 56 com 818 
poder6 provor que se 

Inscreveu e verlflcar se 0 
seu nome consta dos 

codernos. 

Durante 0 peMdo de ~ 
"'_-de11 a 25 de 

Junho - • rnesmo que a suo 
inscrk;OO seta onnga, deve verlflcor, 
no Comissao Recenseodora, se eta 
18 manl6m correcta. 58 enconf1'or 

qualQuer 8rro au omll$OO relatlYo$ 
6 sua Inscrk;Oo. au & de outros 

A C.R. - ap61 dor conhecimento 
001 eleltores, no caso de reclamac;:Oo 
por Insc~OO 1ndeVIda, poro que 
possc:m feaponde' no PlOZO de 4 

dlOs Utell - decldlr6 os reelama¢es 
IlOI 7 dlOs seguln_ 6 sua 
opr ... ntoc;Oo. 
58 noo concordar com 01 

decllOel pode MCOIIW, nos 5 dla. 
seguln_ 6 aua aftxa4;OO. para 
o Julz de Dlrelto do Comarco.. 
o Tribunal nottI'\cor6 01 Intereaados 
para responderem no pt'QIO de 7 dlOS. 

ap6s 0 que decldlr6 
defbil1lYamenta nos 5 dial segulntas. 
Estes proceuoa 100 gratuttos • 16m 
pr\ortdade no Tribunal. 

c:idodOos. r.cIcwne por escrlto .. ____ • __ -*'dII ..... ~ 

paronte a ComlssOo Recenseadoro (C.R.). parqlMOII ______ ... _,....... • ..,..,. ~ 
~~ 
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DE POlS DA INsCRICAO, sER-LHE-A 

ENTREGUE. ° CARTAo DE ELElTOR 

QUE DEVE CONSERVAR 

R E PU SUCA ~ifi PORTUGUESA 

I-'U'IML'-=- "'Ar<'@1 
I 1;2;74; I 

I 

I<D 
""".~ 

I 

! 

SER-lHE-A NECESsARIO QUANDO QUISER 
TRANSFERIR A SUA INSCRI<;:Ao. AlEM 01S5O, 
ATAAVES 00 NUMEAO DE INSCAIC;;AO QUE 
DELE CONSTA POOEAA SABER, QUANDO SE 
AVIZINHAM ACTOS ElEITORAIS, 0 LOCAL 
EXACTO ONOE EXERCERA 0 SEU DIREITO 
DE VOTO. 

OBSERVACOES IMPORTANTES: 
SEAVIRA AINDA PARA PROVAR QUE PAO

MOVEU A SUA INSCRI<;:AO NO RE. 

PREENCHA 0 SEU VERBETE COM LETRA BEM LEGiVEl. I\IT1LIZE MAIOSCULAS) 

1 A ~er pela entidade recenseadora. 

2 Nao preencher - destina-so a efecluar as descargas nos sucessivos aetas eleitorais, caso esta linha superior do 
verbete soja utilizada para, por sotJreposic;lto e fotoc6pIa, obter 0 cademo eleitoral. 

3 No caso de ctdadAos e1eitores nascidos no Continen1e e nas AegiOes Aut6nomas dos ~ e Madeira, indicar 
freguesia e concelho. 

4 No case de cidadAos eieitores nascid9S no estrangeiro (F~, Angola, r..to.;amblque, Estados Unidos, etc.), 
indicar Distrito Consular. sa sauber, e 0 pais. 

5 A utilizar apenas quando 0 cidadao eleitor nan sauber assinar. 

6 A preencher sa nan possuir bilhete de identIdade. Par ex.: passaporte, carta de c:ondIJIrAo, etc. 

7 No caso de eleitores nascidos no estrangeiro (F~, Angola, MoI;ambique, Estados Unidos, etc.) este destac8ve1 
deye sar enviado pela entldade reoenseadora ao S.T.A.P.E. 

8 Para a carta de cond~ par eKempIo, a entidade emiS80ra sera, a Oireo;io de ViaI;Ao do Porto. 

9 A preencher no caso de nAo ser 0 pr6prio a proceder III entrega do verbete de insm;io III entidade recenseadora. 

10 Quando 0 cidadAo eleltor nAo puder assinar 0 verbete au apar a impressAo digital par Impossbilldade f1sica, devera. 
ser refereociado pela enlic\ade recenseadora 0 documento que ateste tal facto, passado peIo m6d1c:o, au a 
notoriedade do mesmo. 

11 Assinaturas dos membros da enIIdade recenseadora que atestem a identidade do cidadAo eIeiIor quando este nao 
possua qualquer cartAo IdentiflCativO, 

12 A preeocher no caso da ~ do cidadAo eleitor sor feila alraves de dais cidadAos. 

13 A preencher sarnpre que 0 cidadlto eieitor possua bilhete de identidade. 

14 NO CASO DE TRANSFER~NCIA DE INSCRlc;;Ao NAo ESOUECER DE INDICAR 0 N.G OE INSCRK;Ao E 
C. A. ANTERIOR (treguesia e concelho au eonsulado) 

(deve tamb8m entnIgar 0 anterior cartlo cia eteItor e preencher urn Irrtpr...o· cia ~). 

An~AO, NAo SEPARE 0 VERBETE PELOS PICOTADOS 

NOTE BEM: 
o IMPRESSO DE TRANSFERENCIA DE INSCRICAO (EM cOR VERDE I, 
~ PREENCHIDO DO MESMO MODO QUE 0 DESTACAVEL DO VERBETE 
DE INSCRICAo DESTINADO A PREGUESIA DA NATURAUDADE au N:) STAPE 
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IMPRESSO DE TRANSFERE.NCIA 
(De COR VERDE) ANEXO 4 

8 ., 
II: 

Z 
1i1 ;= 

"' w w tz 0 

" 
., 

0 ., 
Z II: 
~ 0 
0: 0 

L.f2g l TA,VAI?£S 
Numero de inscrIOAo Llltlmo Nome 

I /)4/TO'N/P NfAN(/E L 1(1/3£ IRo TAvARES 
Nome do cidad!o eJeltor 

w ;lj ~ 

"' "' z z 
<l' w 

0 
I- w 
W II: 
0 W 
0 0 

"' 
., 

"' 0 
w ii II: 
"- W 
;! -< 

~I AVELEDA -i.3/(/lcrA 
~ Freguesla e Concelho 
9 ou: 

~I 
~D~ls~ln~·m~~~~la~r~.~P~.~~~--------------------------------------~ 

~ .. 
i 

I I POI<TO 
Arquivo de ldentlflca~o Data do nascimento N,V do B. de ldentidade 

lil~ a: .. autro cartao identJHcaUvo " DesignafSo, numero e data de emlSsAo 

I 
n 
~. 
w" 
z~ 

~~ W 
C ~~ .. 
c L :::; 

I SANTO ANToiVlO ZJt?50Llr.4IS I 
Freguesia 

I CO//lA8RA I 
Concelho .. 

0: n 
~ a • w I I 
Z a 

l ~ w 
a z 
LJ 

Distrito Consular 

I I 
Z -m caso de transl.~.) =""". 
I lJ6-0F/R -.,.., .. -.". ) 
,detnsc~o8nterio~ 

daEntidade 
Recenseadora 

IMPORTANT£: 

o IMPRESSa DE TRANSFER.HeIA 6 preenchido do mesmo modo Que 0 destacilvel do verbete deslinado l!. 
treguesie de naturalidacle OU 80 STAPE, TEM DE CONTER 0 N.- DE INSCRIClO E COMlsslo PECENSEAOORA 
ANTERIOR (Ireguesia a COr1Celho) 0 destac*vel destinado /I. treguesia da naluralidade conlon!. estes mesmos ele
mentos apenas no caao de tranatertncia de inac~o 



ANEXO 5 

ELIMIr-iAC;:AO DE INSCRI<,:OES - CIRCUITO DAS COMUMCA(,"(lES 

Transferencias 
(art.o 26.°) 

(Comissoes 
Recenseadoras) 

Imp'"", dt tra,.
rtrincia tn,-iado 

pa,. a CR. d. 
rnidmda 

... ..,... 

94 

, 

(Art.· 31.·) 

Qbilos 
(art.o 28.°) 

(Conservatoria 
do RegiSlo Civil) 

Perda de Capacidade 
ou Nacionalidade 

(art."(s) 29.° e 30.°) 

(Hospitais. T ribunais. 
Cons. Reg. Centrais) 

(' omunic.~3ft tnvi.dai 
p., •• CR. da 
nslur.lid.d, 

Comissao Recenseadora 
da Naluralidade do Eleitor 

(·umunin\,~ par. tlimina\,On 
rnviadu par. a CR. da 
r~idin(i. (an,' .10,', n.' .\) 

Comunin~io da, 
dimina(On • 
CR. d. naturalid.d" 
pa,. anoea{iu 
(an,' 32.'. 

Comissao Recenseadora 
da Residencia (da Inscri~io) 

Elimina~io 
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Modelo de Edital (art.· 34.·, n.· 2) 
ANEXO 6 

EDITAL 
ELiMINA<;:AO DE INSCRI<;:OES 

F ....................................... , Presidente da Comissao Recenseadora 
da Freguesia de ...................................... , faz publico, nos termos 
do n.· 2 do artigo 34.· da Lei n.· 69178, que foram eliminados dos cader
nos de recenseamento. ao abrigo da alinea b) do n.o 1 do artigo 31. 0 

do mesmo diploma, os seguintes eleitores: 

N.· .............. F ............................ (nome) ; ............ ' .................. .. 
N.· .............. F ............................ (nome) ................................ . 

.............................................................. , II de Junho de ....... 
o Presidente da Comissao Recenseadora 

(assinatura e carimbo au selo bran co) 

Nota: Este edital e afixado na sede da C.R. durante 0 periodo de exposi· 
,ao dos cadernos de recenseamento - (II a 25 de Junho). Das 
eliminac;oes pode qualquer eleitor ou partido politico reclamar e 
recorrer nos termos dos art.·s 35.· e 36.· da Lei n.· 69178. 
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ANEXO 7 
Modelo de «Notifica,ao» (art.' 35.', n.' 2) 

Exmo Senhor 

Assunto: . RES POSTA A RECLAMA<;:AO POR INSCRI<;:AO INDE
VIDA NO RECENSEAMENTO ELEITORAL (ART.' 35.', 
N.o 2 DA LEI N.' 69178). ELEITOR n.o ...................... . 

Informa-se V. Ex. a .que a sua inscri~ao no recenseamento 
(n.' .............. desta freguesia) foi objecto de reclama,ao, por indevida, 
em virtude de ...................... (motivo da reclama'ao) .................... . 

Assim enos term os do n.' 2 do art.' 35.' da Lei n.' 69178 informa
-se V. Ex.' que tern quatro dias liteis (ate ....... (data) ....... ) para res
ponder, caso 0 deseje, junto desta C.R. apos 0 que se decidinl sobre a 
reclama,ao. 

o Presidente da Comissao Recenseadora, 
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MODELOS DE COMUNICA<;OES OFICIAIS 

Nas paginas seguintes encontram-se algumas minutas modelos de oli
cios e comunica~oes proprias para a circula~ao da documenta~o propria 
do Recenseamento Eleitoral. 

Trata-se de uma contribui~lio do ST APE para a tentativa de discipli
nar urn pouco melhor esse intenso transito de destacaveis, impressos de 
transferencia, documenta~o e comunica~oes varias que, sendo maior nos 
periodos seguintes lis actualiza~oes (de Maio a Julho), se arrasta ao longo 
de todo 0 ano. 

Naturalmente que sabemos que muitas Comissoes Recenseadoras ja M 
muito adoptaram formuhirios proprios que tern servido com resultados 
muito satisfat6rios. Existem contudo muitas outras que 0 nlio fizeram, 
sendo sobretudo para essas que este trabalho se destina. 
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A 
Conservat6ria do Registo Civil 
de 

Ao abrigo do disposto no n.O 7 do art.° 20.0 da Lei 69f78, de 3 de 
Novembro (Lei do Recenseamento Eleitoral), e para efeitos de prova de 
freguesia da naturalidade, vimos solicitar a V. Ex' que informe esta Comis-
silo Recenseadora qual a freguesia de naturalidade do cidadao (nome) ....... . 

filho de ......................................................................................................... e 

de ........................................................................................................... .. 

nascido em (lugar) ........................................ (data) .......................... .. 

Minuta - Modelo I 

Destina-se a solicitar a conrmna~io da freguesia da naturalidade (cidadaos, 
nascidos no territ6rio nacional, que nao possam fazer prova da freguesia da 
naturalidade por algum dos outros meios previstos na Lei) 
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A 
Conservatoria dos Registos Centrais 
Rua Rodrigo da Fonseca N." 198 - 202 
1294 L1SBOA CODEX 

Ao abrigo do disposto no n." 7 do art.° 20." da Lei 69/78, de 3 de 
Novernbro (Lei do Recensearnento Eleitoral), e para efeitos de prova da 
naturalidade, virnos solicitar a V. Ex'. informe esta COMissao Recensea-
dora se 0 cidadao ......................................................................................... . 

filho de 

de 

nascido em (lugar) 

e natural de (pais) 

Minuta - Modelo 2 

..................... e 

(data) 

Destina-se a solicitar a confinna~iio da naturalidade (cidadaos n;'scidos no 
estrangeiro, que nao possarn fazer prova da naturalidade por algurn dos 
outros meios previstos na Lei). 
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Exmo Senhor 
Delegado de Saude de 

Para efeitos do n.O 6 do art.O 22.0 da Lei 69/78, de 3 de Novembro (Lei 
do Recenseamento Eleitoral), vimos solicitar a V. Ex.' sejam tomadas as 
providencias necessarias no sentido do cidadao (nome) ..................... . 

........................................................................ ser submetido a uma junta de 
dois medicos que deverao atestar 0 seu estado mental. 

Minuta - Modelo 3 

Destina-se it confirma~ao do estado mental dos cidadaos sobre os quais a 
Comissao Recenseadora tiver duvidas sobre a sua capacidade eleitoral. 
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A 
Joota de Freguesia (Comissao Recenseadora) 
de 

Para efeito, de inserciio no vosso ficheiro de destacaveis de naturali
dade. junto enviamos os destacaveis referenles a cidadaos nascidos nessa 
freguesia (an.o 23.0 n.O 3 da Lei 69178), n.Os .................................................. . 

Minuta - Modelo 4 

Destina-se ao envlO de Destacaveis de naturalidade para as diversas 
frcguesias. 
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Ao 
Secretariado Tocnico dos Assuntos para 
o Processo Eleitoral 
Av. D. Carlos 1,134 - 3.0 

1200 LISBOA 

Para efeitos de inser~ao no vosso ficheiro de destacaveis da naturali
dade junto enviamos os destacaveis. referenles a cidadaos nascidos no 
estrange ira (art.o 23.0 n.o 4 da Lei n.o 69/78). n.'" .......................... . 

Minuta - Modelo 5 

Destina-se ao envio de destaalveis de naturalidade para 0 ST APE. 
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/' A 
Junta de Freguesia (Co~"'o Rerenseadorn) 
de 

Em obediencia ao imperativo .:;onstante do n.O 2 do art,O 26,0 da Lei 
69/78. de 3 de Novembro. junto enviamo, o(s) impresso(s) n."(s) ... 

................ . relativo(s) a transferencia 

da inscri,ao do(s) cidadiio(s) (nome(s)) .... 

para esta freguesia. 

Nota: Efectuada a eiimina,iio deve 0 facto ser comunicado a c. Reccnsea
dora da naturalidade. 
(Ver Minuta - Modelo n." 14) 

Minuta - Modelo 7 

Destina-se aD envio de impressos de transferencia para as diversas freguesias. 
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Ao 
SeeretArio Teenieo dos Assuntos para 
o Pweesso Eleitoral 
Av. D. Carlos I, 134 - 3.0 

1200 LISBOA 

Em obedieneia ao imperativo eonstante do n.O 2 do art.O 26.0 da Lei 
69/78, de 3 de Novembro, junto enviamos o(s) impresso(s) n."(s) ............... . 

.............................................................................. ,relativo(s) II transferencia 

do(s) eidadiio(s) (nome(s» ........................................ : ...................................... . 

para esta freguesia. 

Minuta - Modelo 8 

Destina-se ao envio dos impressos de transferencia dos eidadaos que se 
transferiram do estrangeiro. . 
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A 
Junta de Fregu::sia (Comissao R=nsedom) 
de 

Para efeitos de elirninat;ao de inscri~ao. cum pre-nos comunicar a essa 
Comissao Recenseadora 0 falecimento do cidadao (nome) ................ . 

................ __ ........ , inscrito nessa freguesia sob 0 

n.O ......................................... _ .... _________ ... __ ... ______ ...... __ ......... ____ _ 
Junto remetemos fotoc6pia da rela~ao que nos roi enviada pela res pec

tiva Conservat6ria do Registo Civil. 
Por ultimo, solicitamos que logo que seja efectuada a elimina~ao tal 

nos seja comunicado, para efeitos de anotat;ao nos nossos ficheiros (an.n 

32.0 da Lei 69j78, de 3 de Novembro). 

Minuta - Modelo 9 

Destina-se a comunicat;ao de 6bitos. 
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A 
Jwita de Fregw;ia (ComissiiD Recensc:adom) 
de 

Para efeitos de eliminacao de inscri~iio, cum pre-nos comunicar a essa 
Comissao Recenseadora que 0 cidadiio (nome) ............................................. . 

........ ,foi condenado a pena que implica priva~iio de capacidade eleitoral. 
Junto remetemos fotoc6pia do documento que nos foi enviado pelo 

Tribunal de ....................................................................................................... . 
Por ultimo, solicitamos que logo que seja efectuada a eliminacao tal 

nos seja comunicado, para efeitos de anota~iio nos nossos ficheiros (art.o 
32.0 da Lei 69178, de 3 de Novembro). 

Minuta - Modelo 10. 

Destina-se iI comunicacao relativa a perda de capacidade eleitora) por 
interdi~iio ou condena~iio. 
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A 
Junta de freh~ia (Comi., .... 10 RtU:Il-'·,cadoI<l) 
de 

Para efeitos de eliminac;ao de 105Cf1(;30, cum pre-nos inlormar yUt 0 

cidadiio (nome) ........................ . 
perdeu a nacionalidade ponuguesa. 

Junto enviamos fotoc6pia do rcspeclivo assentn de perda de nacio
nalidade. 

Por ultimo, solicitamos que logo que seja efectuada a climina<,:ao tal 
nos seja comunicado. para efeitos de anota\ao nos nossus lichciro!'! r art. ' 
32.0 da Lei 69/78. de 3 de Novembro), 

Minuta - Modelo II 

Destina-se a comunicac;ao rclativa £1 perda de nacionalidadt:'. 
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A 
Junta de FregtrSia (Comissao R=meadorn) 
de 

Para efeitos de elimina~iio de inscri~iio, cum pre-nos comunicar a essa 
Comissao Recenseadora que 0 cidadiio (nome) ............................................. . 

.................. ,foi internado no estabelecimento psiquiatrico de ................ , 
tendo por esse motivo ficado privado da capacidade eleitoral. 

Junto remetemos fotocopia do documento que nos foi enviado por 
aquele estabelecimento psiquiatrico. 

Por Ultimo, solicitamos que logo que seja efectuada a e1imina~o tal 
nos seja comunicado, para efeitos de anota~iio nos nossos ficheiros (art.o 
32.0 da lei 69178, de 3 de Novembro). 

Minuta - Modelo.12 

Dcstina-se a comunica~iio relativa a perda de capacidade por internamento 
em estabelecimento psiquiatrico. 
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A 
Junta de Freguesia (Comissao R=><:adora) 
de 

Para efettos pr6prios do recenseamento eleitoral, cum pre-nos comuni-
car a essa Comissao Recenseadora que 0 cidadao (nome) ........ . 

............................ __ .. _._............. ,obteve alta do estabelecimento psiquiatrico 
em que se encontra internado. 

Junto remetemos fotocopia do documento que nos foi enviado por 
aquele estabelecimento psiquiatrico. 

Nesta conformidade, 0 refenda cidadao devera promover a sua inscri
'Sao no recensearnento eleitoral no proximo periodo de aClualiza~ao. Caso 0 

cidadao nao promova por iniciativa propria a sua inscri9ao, devera a 
Comissao Recenseadora inscreve-Io, ao abrigo do principio da oficiosidade. 
consagrado no an.· 4.·, n.· 3 da Lei n.· 6917R. 

Minuta - Modelo J3 

Destina-se a comunic3'Yao de alta do estabelecimento psiquiatrico. 
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A. 
Junta de Fregucsia (Comissao Rooemeadora) 
de 

Em obedi.ncia ao imperativo constante do art.O 32.0 da Lei 69/78, de 3 
de Novembro. cumpre-nos infonnar que a inscri~o n.O ...... ,em nome do 

cidadiio ............................................................................................................. . 

foi eliminada dos nossos cademos de recenseamento por motivo de ........... . 

Nota: No caso de" cidadiios nascidos no estrangeiro esta comunica¢o 
deveni ser feita ao ST APE. 

Minota - Modelo 14 

Dcstina-sc it comunicattao de eliminattoes POf quah . .(uer urn oos motivos 'previs
lOS na lei (transferencia. pen.ta de capacidauc elcitoral. 6bito. perda de nacio
nalidade portuguesa). 
No 1.:<1 so de transferencia deve seT indicado 0 0.0 de inscrit;ao e nome da C.R. para 
oode 0 eleitor foi transferido. 
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A 
Camara Municipal 
de 

Em obediencia ao imperativo constante no n.O 4 do artY 37.0 da Lei 
69/78, de 3 de Novembro, cumpre-nos informar que foram eliminadas dos 
cademos de recenseamento as inscnc;oes dos cidadaos abaixo indicados. 

Nome N. (l de I nscric;ao 

Minuta - Modelo 15 

Destina-se II comunicacao mensal de. elimina~iies de inscri~iies a Camara 
Municipal. 
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A 
Camara Municipal 
de 

Para efeito do disposto no n,O I do art,O 37,0 da Lei 69178. de 3 de 
Novembro. vimos comunicar os resultados da actualiza~o do recensea
mento eleitoral desta Freguesia: 

Elimla.~Oe, por Inn:ri"oet em M.io por 

Inlc:ritol no Tu~m TOLiI Anal 

Ano Anterior T .... n.fclinci. 6bilo au eomplcLldo d. 
T,..osfcftncia 

outro mollvo 18 aoo. ou inlerltol 

outro mOlivo 

Minuta - Modtlo 16 

Destina-se a comunicar 0 mimero d • • leitor .. inscrilos a Camara Municipal. 
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A 
Camara Municipal 
de 

Para efeitos do disposto no n." 3 do art." 37." da Lei 69;78, de 3 de 
Novembro, junto e'nviamos capia dos termos de abertura e de encerra
mento dos cademos de recenseamento desta freguesia. bern como das 
folhas intercalares referentes as novas inscrif;oes e as elimina(;6es resultantes 
do periodo anual de actuali7..a~ao do recenseamento eleitoral. 

Minuta - Modelo 17 

Destina-se ao envio de c6pia dos cademos it n:specli\'a C£mlara MuniL:ipal. 
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