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Oecreto-Lel n.D 701-1/76 

de 29 de Setembro 

LEI ElEITORAL DOS ORGAOS OAS AUTARQUIAS LOCAlS 

TITULO I 

GapaCldad8 818110.11 

CAPITULO I 

Capacldede eleltoral acUve 

ARTIGO I.' 

(Capacidade eleiloral acliva) 

Sao eleitores dos 6rgiios representativos das autarquias locais 
os cidadlios eleitores recenseados na area da respectiva autarquia. 

ARTIGO 2.' (') 

(Capacidade eleitoral passiva) 

Sao elegiveis para os 6rgaos representativos das autarquias 
locais os cidadlios eleitore., salvo 0 disposto no presente diploma. 

(1) Interpreta~o dada pelo artigo 2° do Dc:creto-Lei 0.° 778-Ef76, de 27 de 
Outubro: "Sio elegiveis para os orgios representativos das autarquias locais os 
cidadAos eleitores, ainda que Dio rea:nseados na !rea da respectiva autarquia, 
sem prejuizo das ine1egibilidades constantes do Decreto-l..ei n.O 701-8/16. de 29 
de Setembro". 
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CAPITULO II 

Incapacldade. 

ARTIG03.0 

(Incapacidade eleiloral) 

Nao sao eleitores: 
a) Os interditos por sentenl'" com triinsito emjulgado; 
b) Os notoriamente reconhecidos como dementes, ainda 

que nlio estejam interditos por sentenl"', quando 
internados em estabelecimento psiquiatrico, ou como 
tais declarados por uma junta de dois medicos; 

c) Os definitivamente condenados a pena de prislio por 
crime doloso inlamanle, enquanto nlio hajam expiado 
a respectiva pena, e os que se encontrem judicial
menle privados dos seus direitos politicos; 

d) as abrangidos pelo artigo 1.0 do Decreto-Lei n,0 621-
-B/74, de 15 de Novembro, salvaguardado 0 dis
posto nos artigos 3.0 e 4. 0 do mesmo diploma ('). 

ARTIG04,o 

(lnelegibilidade) 

I. Nilo podem ser eleitos para os argilos do poder local: 
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a) Os magistrados judiciais e do Ministerio Publico, os 
funcionarios de justi~a, os funcionitrios de financas com 
func6es de chetia. os membros das forcas militares ou 
militarizadas e forcas de seguranCa quando em efectivi
dade de servi,o e os ministros de qualquer religiiio ou 
culta com poderes de jurisdicao oa area da autarquia; 

b) Os concessionarios ou peticionarios de concessao de servieos 
da autarquia respectiva; 

c) Os funciomirios dos argilos representativos das freguesias ou 
dos municipios (3); 

(2) Preceito caducado. 
(3) Reda~o dada pelo Decreto-Lei n.O 757/16, de 21 de Outubro. 



d) Os falidos e insolventes, salvo se reabilitados; 
e) Os devedores em mora da autarquia e respectivos 

fiadores; 
j) Os membros dos corpos sociais e os gerentes de socie

dades, bern como os proprieu\rios de empresas que 
tenham contrato com a autarquia nlio integralmente 
cumprido ou de execu~o continuada. 

2 - Sao tambem ineligiveis, salvo se entretanto tiverem sido 
reabilitados de harmonia com a lei: 

a) Os abrangidos pelos artigos 1.0 e 2.0 do. Decreto.:-Lei 
n.O 621-B/74, de 15 de Novembro, relativamente aos 
drgaos que devam iniciar fun foes durante 0 periodo 
da primeira legislatura; 

b) Os abrangidos pelo artigo 77.° do Decreta-Lei n.O 93-
-C/76, de 29 de Janeiro, e artigo 72.0 do Decreta-Lei 
n.o 319-A/76, de 3 de Maio; 

c) Os cidadiios que nos cinco anos anteriores a 25 de Abril 
de 1974 tenham side presidentes de quaisquer argaos 
das autarquias locais (4). 

3 - If aplicdvel ao caso previsto na almea c) do nUmero 
anterior 0 disposto no artigo 3.0 do Decreta-Lei n.o 621-B/74, de 
15 de Novembro ('). 

ARTIGO 5." (6) 

(Incompalibilidades) 

I - Nenhum cidadao pode candidatar-se ou perteneer simul
taneamente a 6rglios representativos de autarquias locais territa
rialmente integradas em municipios diferentes. 

2 - Nenhum cidadlio pode candidatar-se, dentro do mesmo 
municipio, a mais de uma assembleia de freguesia. 

3 - Nenhum cidadiio pode pertencer simultaneamente den
tro do mesmo municipio: 

a) A camara municipal e a junta de freguesia; 
b) A camara municipal e a assembleia de freguesia; 

(') P) Preceitos caducados. 
(6) Redac~ dada pelo Decreta-Lei n.O 757/76, de 21 de Outubro. 

5 



c) A camara municipal e a assembleia municipal; 
d) Ao Governo da Republica ou das Regiaes Aut6nomas 

e aos 6rgaos executivos das autarquias locais: camara 
municipal e junta de freguesia. 

4 - 0 cidadao que se encontrar, ap6s a e1ei<;i!o ou designa
<;i!o, na situa<;i!o prevista no numero anterior devera optar por 
urn dos cargos e sera substituido, enquanto durar a incompatibi
lidade, pelo seguinte na lista. 

5 - Durante 0 periodo da campanha eleitoral os candidatos 
tern direito a dispensa do exercicio das respectivas fun¢es, sejam 
publicas ou privadas, contando esse tempo, para todos os efeitos, 
incluindo 0 direito a retribui<;i!o, como tempo de servi~o efectivo. 

6 - 0 direito previsto no numero anterior e reconhecido aos 
funciomirios do Estado e outras pessoas colectivas publicas e de 
empresas nacionalizadas durante 0 mandato, se as respectivas 
fun~aes tiverem caracter permanente e sem prejuizo da op<;i!o 
que lizerem quanto a vencimentos. Se as fun¢es nao tiverem 
cankter permanente, 0 cidadao sera dispensado, nos lefffiOS do 
n.O 5, apenas durante 0 funcionamento efectivo do 6rgao 
autarquico. 

ARTIGO 6.° 

(Imunidades dos candidatos) 

- Nenhum candidato pod era ser sujeito a prisao preven
tiva, a nao ser no caso de crime punivel com pena maior. 

2 - Movido procedimento criminal contra a1gum candidato 
e indiciado este por despacho de pronuncia ou equivalente, 0 

processo s6 podera seguir apos a proclama<;i!o dos resultados da 
elei<;i!o. 
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ART/GO 7.» (') 

(Parda do mandato) 

Perdem 0 mandato: 
a) as que. apos a elei9iio. sejam colocados em situa9iio 

que os lome ineiegiveis; 
b) as que. sem motive justificado. deixem de comparecer 

a duas sessoes au seis reunioes seguidas. 



ARTlGO 8.» (8) 

(Renuncia ao mandato) 

Durante a per{ada da mandata e facultada a renUncia 
expressa dos titulares e a sua subslituifoo peJo candidalO imedia
tamenle a seguir na ordem do respeclivQ IiSla. 

CAPITULO III 

Regime da elel~o 

ARTIGO 9.° 

(Modo de elei~ao) 

Os membros dos 6rgaos representativos das autarquias locais 
serao eleitos por sufnlgio universal, directo e secreta e por listas 
plurinominais apresentadas em rela~o a cada 6rgao, dispondo 0 

eleitor de urn voto singular de lista. 

ARTIGO 10.° 

(Organiza~ao das listas) 

I - As listas propostas it elei~o devem conter a indica~o 
de candidatos efectivos em numero igual ao dos mandatos a pre
encher no respectivo 6rgao e de suplentes nos termos do artigo 
18.°, n.O 7. 

2 - Os candidatos de cada lista considerar-se-ao ordenados 
segundo a sequencia constante da respectiva declara~o de 
candidatura. 

(7) (I) Preceitos revogados pelos artigos 70.0 e 71.°, respectivamente. do 
Decreto-Lei n.O 100/84. de 29 de Mar~ (v. pagina 143 ). 
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ARTlGD 11.° 

(Criterio de elei",Ao) 

A conversao dos votos em mandatos far-se-a em obediencia 
ao metodo de representa\'lio proporcional correspondente II media 
mais alta de Hondt. 

ARTlGD 12.0 

(Distribui",Ao dos lugares dentro das listas) 

I - Dentro de cada lista, os mandatos seriio conferidos aos 
candidatos pela ordem de precedencia indicada na decJara\'lio de 
candidatura. 

2 - No caso de morte do candidato ou doenya que deter
mine impossibilidade fisica ou psiquica, de perda de mandato ou 
de op\'lio por fun\'lio incompativel, 0 mandato sera conferido ao 
candidato imediatamente seguinte na referida ordem de 
precedencia. 

ART/GO 13.» (9) 

(Preenchimento de vagas) 

I - As vagas ocorridas serDo preenchidas pelo primeiro 
candidata niio eleita da /ista a que pertencia 0 titular do man
data vago, seguindo a respectiva ordem de precedencia. 

2- Sempre que se verifique uma vaga que niio possa ser 
preenchida nos termos do numero anterior. serd elo preenchida 
pelo primeiro candidalO nOo eleito de acordo com 0 criteria 
estabelecido no artigo 11.°. 

(~) Artigo revogado relo artigo 73.0 do Decreto-ui 0.° 100/84 (v. pagina 144. 
A redacyio do 0,° 2 havia side introduzida peto Decreto-Lei 757/16, de 21 de 
0utubro. 
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TITULO II 

OrganlZ8~1Io do proceso elelloral 

CAPiTULO I 

Marca~o da data da elel~o 

ARTIGO 14.' 

(Marca~ao da elei~ao) 

I - 0 dia das elei~iies gerais dos 6rgiios representativos das 
autarquias locais sera marcado por decreta do Governo com, 
pelo menos, oitenta dias de antecedencia (10). 

2 - Compete ao govemador civil marcar 0 dia das elei~iies 
suplementares a que deva proceder-se, nos tennos deste diploma, 
e bern assim as eleicoes tomadas necessanas, pela sua nao reali· 
za~o em virtude de graves tumultos, calamidade ou outro 
motivo semelhante. 

CAPITULO II 

Apresenta~o de candldaturas 

SEC4;AO I 

ProposllUra de candldaturas 

ARTIGO 15.' 

(Ppder de apresenla~ao de candidaturas) 

- As !iSlas para a elei~o dos 6rgaos representativos das 
autarquias locais serao apresentadas: 

(10) Redac~!o introduzida pela Lei n.O 14-B/85, de 10 de Julho (DR n.O 156 _ 
I serie). 
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a) Pelos 6rgilos dos partidos politicos estatutariamente 
competentes ou por dele gad os por estes designados 
(11); 

b) Por grupos de cidadilos eleitores nos casos em que a lei 
os admite (12). 

2 - Nenhum partido poden. apresentar mais de uma lista de 
candidatos para a elei9io de cada 6rgilo. 

3 - Os partidos politicos poderilo incluir nas suas listas can-
didatos independentes desde que como tal declarados. . 

ARTIGO 16." 

(ColigacOes ou frentes de partidos para fins eleitorais) 

I - ~ permitido a dois ou mais partidos apresentarem con
juntamente urns lista (mica a elei9io para determinado 6rgilo 
desde que tal coliga9io ou frente, depois de autorizada pelos 
6rgilos competentes dos partidos. seja anunciada publicamente 
a~ ao 70." dia anterior it realiza9io da elei9io, devendo a respce-' 
tiva denomina9io, sigla e slmbolo ser simultaneamente comuni
cados ao Minist~rio da Administra9io Interna, para efeitos do 
cumprimento do n." 6 do artigo 23." (Il). 

2 - As coliga~es de partidos para fins eleitorais devem ser 
anotadas polo Tribunal Constitucional e ao mesmo comunicadas 
at~ ao momenta refendo no n6mero anterior ("). 

3 - As referidas coliga~ ou frentes deixam imediatamente 
de existir logo que for tornado publico 0 resultado definitive> das 
elei~, salvo se forem transforrnadas em coliga~es ou frentes 
de partidos politicos mediante 0 preencbimento das condi~ 
estabelecidas no artigo 120 do Decreta-Lei n." 595/14, de 7 de 
Novembro ("). 

4 - ~ aplicavel its coliga~ ou frentes de partidos para fins 
eleitorais 0 disposto no n." 3 do artigo 120 do Decreta-Lei n." 
595/14, de 7 de Novembro. 
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(11) Redac"ao dada pelo Decreto-Lei n.D 757176, de 21 de Outubro. 
(12) V. artigo 5.0 do DL n.O 701-A/76 (v. pitgina 102). 
(13) (I') Redac~ao introduzida pela Lei n.O 14-8/85. de 10 de Julho 

(DR n,o 156 - I serle). 
(IS) Ver decreto-Lei n.O 595/74 na pagina86 



ARTIGO 16."-A (16) 

I - No dia seguinte a apresenta~o das coliga90es, 0 Tribu
nal Constitucional, em sec~o, aprecia a legalidade das denomi
na9iies, siglas e simbolos, bern como a sua identifica~o ou seme
lhan~ com as de outros partidos, coliga9iies ou frentes. 

2 - A decisao prevista no numero anterior e imediatamente 
publicada por edital, mandado afixar pelo presidente a porta do 
Tribunal. 

3 - No prazo de vinte e quatro a contar da afixa~o do 
edital, podem os mandatarios de qualquer lista apresentada em 
qualquer circulo por qualquer coliga~o ou partido recorrer da 
decisao para 0 plenario do Tribunal Constitucional. 

4 - 0 Tribunal Constitucional decide em plemlrio dos recur-
50S referidos no numero anterior, no prazo de quarenta e oita 
horas. 

ARTIGO 17." 

(Apresenta9ao de candidaturas) 

I - As listas de candidatos sao apresentadas perante 0 juiz do 
tribunal da comarca com jurisdi~o na sede do municipio entre 0 

80.0 e 0 55.0 dia anteriores ao dia da elei~o (17), (18), (I'), (lO). 

(16) Artigo introduzido pela Lei n.D 14-8/85, de IO de Julho. 
(11) Redac~ito dada pela Lei n.D 14-8/85. de 10 de Julho. 
(18) lnterpretar;:ii.o dada pelo artigo 4.0 do Decreto n.0 778-EI76. de 27 de Outubro: 
"quando nao existir juiz na comarca com jurisdir;:ao na sede do municipio e as seus 
suhstitutos Jegais estejam de a1guma fonna impedidos, competem ao juiz da comarca 
mais proxima au aos seus substitutos Jegais os poderes que 0 Decreto-Lei n.D 701-81 
176, de 29 de Setembro, confece aqueles". 

(19) Nos termos do artigo 1.0 do Decreta n.D 778-D/16, de 27 de Outubro: 
"as listas a que se refere 0 artigo 17.°, n.O I, do Decreto-Lei n.O 701-8/76, de 29 
de Setembro, deverilo, quanto aos concelhos de Gondomar. Maia e Valongo, da 
comarca do Porto, ser apresentadas. respectivamente, aos juizes do 1.°,2.° e 3.° 
Juizos Civeis cia mesma comarca". 

(20) Nos termos do Decreto Regulamentar n.O 61-A/79, de 26 de Outubro 
(DR I serie, n.O 248) as Iistas de candidatos referentes as Assembleias de Fregue
sia, Assembleia Municipal e CAmara Municipal do concelho da Amadora sao 
apresentadas perante 0 Juiz do 16.0 Juizo Civel da comarca de Lisboa. 
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2 - Nos concelhos de Lisboa e Porto as listas de candidatos 
serao distribuidas pelas varas civeis da seguinte forma ("): 

a) Lisboa: 

I.' Vara - Assembleia Municipal e camara Municipal; 
2.' Vara - Assembleias de freguesia do 1.0 Bairro; 
3.' Vara - Assembleias de freguesia do 2.0 Bairro; 
4.' Va;a - Assembleias de freguesia do 3.0 Bairro; 
5.' Vara - Assembleias de freguesia do 4.° Bairro; 

b) Porto: 

I.' Vara - Assembleia Municipal e camara Municipal; 
2.' Vara _ Assembleias de freguesia do 1.0 Bairro 

(Oriental); 
3.' Vara - Assembleias de freguesia do 2.0 Bairro (Oci

dental) ("), ("), (24). 

3 - Terminado 0 prazo para apresenta9i\o das listas, 0 juiz 
mandan. afixar c6pias das mesmas II porta do edificio do 
tribunal. 

(21) As referencias deste mimero a "varas civeis" devem entender-se como 
feitas aos Julzes presidentes dos Tribunais Civeis. 

Nila obstante as bairros administrativos terem sido extintos (Lei n.O 
8/81, de 15 de Junho) devera repeitar-se essa antiga subdivisao concelhia oa 
apresentaciio das candidaturas aos vanas Juizos Civeis. 

(11) Reda~o dada pelo Decreto-Lei n.O 757/76, de 21 de Outubro. 

(2) Nos termos dos artigos 46.° e 49.0 do Decreta-Lei n,O 269178. de 1 de 
Setembro, a 1.1 e 2.· Varas Civeis da comarca do Porto foram convertidas, res
pectivamente, no 11.0 Juiza Civet enos 8,0 e 9.° Juizos Civeis. 

(24) Nos termos do artigo 3.° do Decreta n.O 778-D/76. de 27 de Outubro: 
"a refer!ncia feita no artigo 17.°, n.O 2, alinea b), e n.O 3, do Decreto-Lci 
n.O 701·8/76, a "3.1 Vara - Assembleias de Freguesia do 2.° Bairro (Ocidental)" 
deve entender-se como feita ao "corregedor do 1.0 Ju120 do Tribunal de Familia 
da Comarca do Porto - Assembleias de Freguesia do 2.° Bairro (Ocidental)". 
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ARTIGO 18.' 

(Requisitos formais da apresentayAo) 

. I - A apresenta..,ao das candidaturas consiste na entrega da 
lista contendo os nomes e demais elementos de identifica..,ao dos 
candidatos e da declara..,ao por todos assinada, conjunta ou 
separadamente, de que aceitam a candidatura e ainda da decla
ra..,ao, sob compromisso de honra, iIidivel a todo 0 tempo, de 
'que nlio se encontram feridos de incapacidade, deciarayoes sem 
necessidade de reconhecimento notarial ("). 

·2 - Os partidos politicos, coligayiles ou frentes de partidos e 
os grupos de cidadlios eleitores indicitrao ainda urn mandatario 
que os represente nas opera¢es eleitorais. Devera tambem ser 
indicada urna morada na sede do municipio para efeitos de 
aquele ser ali notificado (26). 

3 - Cada lista de grupos de cidadaos eleitores serA ainda 
insiruida com urna decIara..,ao de propositura sendo as assinatu
ras reconhecidas nos termos gerais, comprovando os requerentes 
que se encontram recenseados na autarquia a que respeita a elei
..,ao. Em rela..,ao aos partidos politicos nlio representados na 
Assembleia da Republica, a prova da sua existencia legal podera 
ser feita num unico documento para todas as suas listas que 
sejam apresentadas no mesmo tribunal de comarca (27). 

4 - No caso de a lista ser apresentada por uma ·coliga..,ao ou 
frente, devem os partidos propol)entes fazer prova bastante dos 
requisitos exigidos no n.o I do artigo 16.°. 

5 - Na decIara..,ao de propositura por grupos de cidadlios 
eleitores, nos casos em que a presente lei 0 admitir, os proponen
tes ordenar-se-ao, Ii excepyiio do prirneiro, e sempre que possivel, 
por ordem alfabetica correspondente ados cademos de recen
seamento e serlio identificados pelo nome completo e demais 
elementos de identifica..,ao (28), ("). 

(25) Redac~ao dada pela Lei n.O 14-8/85, de 10 de Julho. 
(26) (21) (2 ) RedaccAo dada pelo Decreto-Lei n,O 757/76, de 21 de Outubro. 
(29) De aeardo com a actual cstrutura do recenseamento, a ordenacao citada neste 
numero devers ser feita pelo 0.0 de inscricao no recenseamento (Lei n.O 69178). Sobre 
o mimero de proponentes vcr anigo S,o, n.O 2 do Decreto-Lei n.D 701.N76 
(paginalO2J. Vcr Lei n,O 69178 (excertos) na pag. lOS. 
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6 - A prova da capacidade eleitoral activa poder .. ser feita 
globalmente, para cada !ista de candidatos, bem como para cada 
!ista de proponentes, mediante requerimento endere<;ado ao pre
sidente da comissao administrativa municipal ou, em wboa e 
Porto. ao administrador de bairro pelos partidos politicos e 
pelos primeiros proponentes, no caso de candidaturas apresenta
das por grupos de cidadiios eleitores ('0). 

7 - As !istas deverilo indicar, alem dos candidatos efectivos, 
suplentes em numero nao inferior' a um ter~, arredondado por 
excesso, nem superior ao nlimero daqueles, identificados pelo 
nome completo e demais elementos de identifica~o ('I). 

8 ....,. Para efeitos dos n.O' I, 5 e 7 entende-se por demais 
elementos de identifica~o os seguintes: idade, numero, arquivo 
de identifica~o e data do bilhete de identidade, fi!ia~o, profis
sao, naturalidade e residencia (32). 

ARTIGO 19.' (Ill 

(Recep<;l!o de candidaturasl 

Findo 0 prazo para a apresenta~o das listas, 0 lUll, sem 
prejuizo do disposto no n.O 3 do artigo 17.°, verificar" ate ao 50.' 
dia anterior ao da elei~o a regularidade do processo, a autenti
cidade dos documentos que 0 integram e a elegibilidade dos 
candidatos. 

(lO) Pelo mesmo motivo referida na nota anterior 0 requerimento deveni seT 
fcito As Comiss5es Recenseadoras, vista serem essa.s as entidades Icgalmente 
vocacionadas paTa a passagem de certid6es de eleitor (v. artigo 70,°, 0,0 2, da Lei 
n.'69/78). 

(3L) 0 artigo 1.0 do Decreta-Lei 0.° 778-Cj76. de 27 de Outubro. acrescenta: 
no processo de apresentacio de candidaturas para os 6rgios das autarquias 
locais os interessados que nao possuam bilhete de identidade poderio apresentar, 
em seu lugar, cedula pessoal ou fazer a sua identificacio por duas testemunhas 
portadoras de bilhete de identidade. que a atestern documentalmente. 
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(11) RedaccAo dada pelo Decreta-Lei 0,° 76S.A{7fJ. de 22 de Outubro. 
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ARTIGO 20.· (") 

(Irregularidades processuais) 

Verificando-se irregularidades processuais, inclufndo infrac
l'io ao disposto no n.O 7 do artigo 18.0,0 juiz mandarl' notificar 
imediatamente 0 mandataio da Iista para as suprir no prazo de 
u'Ss dias. 

ARTIGO 21.· 

(RejeiQAo de candidaturas) 

I - Seriio rejeitados os candidatos inelegiveis. 
2 - 0 mandatano da lista sera imediatamente notificado 

para se proceda Ii substituil'io do candidato ou candidatos inele
giveis no prazo de tres dias e, se tal niio acontecer, 0 lugar do 
candidato sera ocupado na lista pelo primeiro candidato suplente 
cujo processo de candidatura preencba a totalidade dos requisi
tos legais. 

3 - A lista sera definitivamente rejeitada se, por falta de 
candidatos suplentes, niio for posslvel perfazer 0 nUmero legal 
dos efectivos. 

4 - Findos os prazos de suprimentos, 0 juiz, em tres dias, 
fara operar nas listas as rectificayOes ou aditamentos requeridos 
pelos mandatarios e fara afixar Ii porta do ediflcio do tribunal as 
listas rectificadas ou completadas. 

ARTIGO 22.. (lS) 

(ReclamayAo) 

I - Das decisoes do juiz relativas Ii apresental'io de candi
daturas poderiio reclamar, ate quarenta e oito horas ap6s a noti
ficavAo da decisiio, para 0 pr6prio juiz, os candidatos, os seus 
mandatanos, os partidos politicos ou os primeiros proponentes 
de grupos de cidadiios eleitores concorrentes Ii eleivAo para 0 
6rgiio da autarquia. 

(34) (H) Nova ~ dada pcla Lei n,O 14-8/85. de 10 de Julho. 
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2 - T ratando-se de reclama~o apresentada contra a admis
sao de qualquer candidatura, 0 julz rnanda notificar imediata
mente 0 mandatario da respectiva lista para responder, que
rendo, no prazo de dois dias. 

3 - Tratando-se de reclama~o apresentada contra a nlio 
admissiio de qualquer candidatura, 0 juiz rnanda notificar ime
diatamente os mandatarios das respectivas listas, ainda que niio 
admitidas, para responderem, querendo, no prazo de dois dias. 

4 - 0 juiz decide as reclama~5es no prazo de dois dias a 
contar do termo do prazo previsto nos n.'" 2 e 3. 

5 - Quando nlio haja reclarna~es, ou decididas as que 
tenham sido apresentadas, 0 juiz mandara afixar a porta do edi
ficio do Tribunal uma rela~o completa de todas as listas 
admitidas. 

ARTlG023.o 

(Sorteio das listas apresentadas) 

- No 50.0 dia anterior ao da elei~o, 0 juiz procedera a 
sorteio das listas, na presen~ dos rnandatarios, para efeitos de 
Ihes ser atribuida uma ordem nos boletins de voto, podendo 
assistir igualmente ao acto todos os candidatos (36). 

2 - Oa opera~o referida lavrar-se-a auto e os resultados do 
sorteio, obtidos nos termos do n.O 1, deverao sef comunicados 
iinediatamente ao govemador civil e ao presidente da comissao 
administrativa (31) municipal respectivos, para 0 efeito de 
impressiio dos boletins de voto. 0 juiz enviara tambem ao 
governador civil e ao presidente da comissiIo administrativa 
municipal respectivos 0 nome e morada dos mandatarios das 
listas apresentadas (38). 

3 - Os partidos politicos serao ainda identificados no bole
tim de voto pela sua denomina~o, sigla e simbolo. 

(36) Redac~io dada pela Lei R.O 14-8/85. de 10 de Julho. 
(37) Onde se Ie "comissao administrativs" deve ler.se "ciunara ou comissAo 
administrativa" (oeste artigo enos seguintes). eB) A referencia 80 govemador civil deve ser entendida como feita a entidade de
signada pelo respectivQ govemo regional (artigo 150,0) no caso das regiOes aut6nomas 
(oeste artiga e em todos as seguintes), 
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4 - As listas propostas por grupos de cidadaos eleitores 
serlio identificadas por urna denominacao niio superior a cinco 
palavras que nlio fa~m parte das denomina~es oficiais dos par
tidos politicos com existencia legal e por urn simbolo de numera
cao romana entre I e 20, a sortear. 

5 - Os elementos a que se refeTe 0 ntimero anterior serao 
apresentados simultaneamente com 0 processo de candidaturas e 
o juiz decidira sobre a sua regularidade formal ate ao 50.0 dia 
anterior ao da elei~ao, sem admissao de recurso, devendo 
proceder-se a alteracao ate ao 47.0 dia anterior ao da eleicao ("). 

6 - As denomina~5es, siglas e simbolos dos partidos politi
cos devidamente legalizados, bem como os simbolos a utilizar na 
identificacao dos 6rglios a eleger, serao remetidos pelo MinistOrio 
da Administracao Intema aos govemos civis, cAmara municipais, 
tribunais da relacao, juizes de comarca e, em Lisboa e Porto, aos 
respectivos juizes das varas civeis, ate ao 40.0 dia anterior ao da 
eleicao (<0) 

ARTIG024.0 

(Publica~ao das listas) 

I - As listas definitivamente admitidas serlio imediatamente 
enviadas por c6pia ao presidente da comissao adminislraliva 
municipal, que as publicara, no prazo de cinco dias, por editais 
aflXados a porta dos ediflcios do tribunal, da cAmara municipal e 
de todas as freguesias do concelho, no caso de eleicao dos 6rglios 
autllrquicos municipais, e na freguesia, no caso de eleicao da 
assembleia de freguesia. 

2 - No dia da eleicao as listas sujeitas a sufragio serlio 
novamente publicadas por editais afixados a porta e no interior 
das assembleias de voto, a cujo presidente elas serlio enviadas 
pelo presidente da comissao adminislraliva municipal juntamente 
com os boletins de voto. 

(39) Redac~Ao dada pcla Lei 0.0 14-B/8S, de 10 de Julho. 
(40) Redac9a6 dada peJo Dei;:rero-Lei D.O 76S·AJ76, de 22 de Outubro. 
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SEc~Ao II 

CCInI8nc1oso da a~ das candidatures 

ARTIGO 25.' (") 

(Recurso para 0 Tribunal Constitucional) 

I - Das dccis6es finais do juiz relativas II apresenla\'Ao de 
candidaturas cabo recurso para 0 Tribunal Constitucional. 

2 - 0 recurso deve ser interposto no prazo de quarenla e 
oito horas a conlar da af1X8\'Ao das listas a que se refere 0 artigo 
22.', n.O 4. 

ARTIGO 26.' 

(Legitimidade) 

Tem legitimidade para interpOr 0 recurso os candidatos, os 
respectivos mandatanos, os partidos politicos ou os primeiros 
proponentes do grupo de cidadios eleitores concorrentes II elei
~o para 0 6rgio da autarquia. 

ARTIGO 21.' (") 

(Interposi~o e subida do recurso) 

- 0 requerimento de interposi\'Ao do recurso, do qual 
constarilo os seus fundamentos senl entregue no tribunal que 
tiver proferido a dccisi!o recorrida acompanhado de tooos os 
elementos de pro va. 

2 - Tralando-se de recurso contra a admissilo de qualquer 
candidatura, 0 julz Manda notificar imediatamente 0 mandatano 
da respectiva lisla para responder, querendo, no prazo de dois 
dias. 
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3 - Tratando-se de recurso contra a nao administra¢o de 
qualquer candidatura, 0 juiz manda notificar imediatamente os 
mandatanos das listas que hajam impugnado a sua admissao, 
nos termos dos o.OS 2 ou 3 do artigo 22.°, se for esse 0 caso, para 
responderem, querendo, no prazo de dois dias. 

4 - 0 recurso sobe ao Tribunal Constitucional nos pr6prios 
autos. 

ARTIGO 28.' (") 

(Decisao) 

I. - 0 Tribunal Constitucional, em plenario, decidinl no 
prazo de dez dias a contar do termo dos prazos referidos nos n.'" 
2 e 3 do artigo anterior, comunicando telegraficamente a decisiio, 
no pr6prio dia, ao juiz recorrido, para efeitos do disposto no 
artigo 24.0, n.O 1. 

2 - 0 Tribunal Constitucional proferinl urn imico ac6rdao 
em rela¢o a cada 6rgao aullirquico, no qual decidinl todos os 
recursos apresentados relativos as listas concorrentes a esse 6rgao. 

SECr;:AO III 

Deslstlnclas de candldaturas 

ARTIGO 29.' 

(Desist~ncia) 

I - E licita a desistencia da lista ate ao 3.' dia anterior ao 
dia da elei¢o. 

2 - A desistencia devera ser comunicada pelo partido con
corrente ou pelo primeiro proponente, no caso de listas apresen
tadas por grupos de cidadaos eleitores, ao juiz, 0 qual por sua 
vez. a comunicara ao presidente da comissao administrativa 
municipal. 

3 - E igualmente Iicita a desistencia de qualquer candidato 
mediante declara¢o por ele subscrita com a assinatura reconh .. 
cida notarialmente. 

(43) Redaccab dada pela Lei n.O 14-B/85, de 10 de Julho. 
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CAPITULO III 

ConsUlulc;llo daB aBSemblelaB de VOiD 

ARTIGO 30.0 

(Assembleia de voto) 

I - A cada freguesia corresponde uma assembleia de voto. 
2 - As assembleias de voto das freguesias com mais de 500 

eleitores serao divididas em sec~oes de voto de maneira que 0 

numero de eleitores de cada uma nao ultrapasse sensivelmente 
esse limite ("). 

3 - Compete ao presidente da ciimara au da comissao 
administrativa municipal DU, nos conce/hos de wboa e Porto, 
aos adminislradores de bairro respeclivos (") fixar ate ao 35.0 

dia anterior ao dia da elei~o as desdobramentos previstos nos 
nUmeros anteriores, comunicando-os imediatamente as juntas 
de freguesia interessadas. Da decisao podem estas, ou dez elei
tores, pelo menos, de qualquer das assembleias de voto, recor
rer, no prazo de dais dias, para a govemador civil, 0 qual deci
din~ definitivamente em igual prazo. 

4 - Nas freguesias de lugares muilO dispersos ou quando 0 

numero de eleitores 0 juslifique. poderao ser consliluldas sec
~{jes de volo em locais cujas condi~{jes de acesso faci/ilem 0 

exerelcio do direilo de sufrtigio. providenciando para tal os pre
sidenles dos comissoes administrativas municipais. au adminis
Iradores de bairro. no semido do adequado desdobramemo dos 
cadernos eleilorais (<0). 

(44) Por for~a da Lei n.O 69/78 (Lei do Recenseamento Eleitoral), 0 nlimcro de eleito
res por cademo (e. por consequencia, por secfi:io de voto) (oi aJargado para 
sensivelmente 800, (v. n.D 2 do artigo 40.0 da Lei n.D 14179). 
(45) Os bairros administrativos foram extintos pela Lei n.D 8/81, de IS de Junho(neste 
artigo e nos seguintes), 
(46) Numero caducado por fo~a do sistema consagrado pela Lei 0,° 69/78 (Lei do 
Receoseamento Eleitoral). 
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5 - No caso de povoaroes ou /ugares que mudaram de 
freguesia e no caso das novas jreguesias consliluidas opas 0 

recenseamento e/eilora/ de /976, os presidentes das comissoes 
administrativas municipais respeclivQS providenciarao, ate qua
Iro dias apos 0 anrincio da dala da e/eiriio, no sentido da elimi
na(:iio dos names dos eleitores em questiio dos cademos da sua 
antiga freguesia e consequenle adilamento ou confecriio de 
novo caderno da novafreguesia (47). 

6 - Nos casas referidos no numero anterior, as novas 
cademos elel/orais serGO expos/os ate seis dias ap6s 0 anuncio 
da data do eleifiio. podendo qua/quer eleilor Tec/arnoT dos erros 
OU omissoes para 0 presidenle do comissao administrativa 
municipal ale vinte e quatro horas opas 0 prazo de expos;fao. 
o presidente decidird definitivamente em igua/ prazo (48). 

ARTIGO 31.0 

(Dia e hora das assembleias de voto) 

As assembleias de voto reunir-se-ao no dia marcado para as 
elei~5es, as 8 horas da manha, em todo a territ6rio eleitoral. 

ARTIGO 32.0 

(Local das assembleias de voto) 

- As assembleias de voto deverao reunir-se em ediflcios 
publicos, de preferencia escolas, sedes de municipios au juntas 
de freguesia, que ofere~m as indispensaveis condi~iies de capa
cidade, seguran~ e acesso. Na falta de edificios publicos em 
condi~oes toleraveis, recorrer~se~a a urn edificio particular 
requisitado para a efeito. 

2 - Compete ao presidente da camara au da comissilo 
administrativa municipal e, nos conce/has de lisboa e Porto, 
aos administradores de bairro respectivos deterrninar os locais 
em que funcionarao as assembleias eleitorais. 

3 - As salas de aulas necessarias ao funcionamento de 
assembleias au se~iies de voto serao requisitadas aos 6rgii.os 
directivos dos respectivos estabelecimentos de ensino. 

(47) (48) NUmeros caducados por for\!a do sistema consagrado pela Lei n. 0 69178 (Lei 
do Recenseamento Eleitoral). 
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ARTIGO 33.' 

(Editais sabre as assembleias de voto) 

I - Ate ao 25.° dia anterior ao dia da elei9i\o as presidentes 
das cfunaras au das comissoes administrativas municipais, por 
editais afixados nos lugares de estilo, anunciarlio 0 dia, hora e 
locais em que se reuniriio as assembleias de voto e as desdo
bramentos destas, se a eles houver lugar. 

2 - No caso de desdobramento de assembleias de voto, 
constara igualmente dos editais a indica9i\o dos cidadaos que 
deveriio votar em cada assembleia (49). 

ARTIGO 34.° 

(Mesas das assembleias de voto) 

I - Em cada assembleia de voto sera constituida uma mesa 
para promover e dirigir as opera~es eleitorais. 

2 - A mesa sera composta por urn presidente, e respectivo 
suplente, e tres vogais, sendo urn secretArio e dois escrutinadores. 

3 - Os membros da mesa deverlio saber ler e escrever por
tugues e, salvo nos casos previstos no n.O 3 do artigo 37.°, deve
rlio fazer parte da assembleia ou sec9i!o de voto para que foram 
nomeados. 

4 - Salvo motivo de forea maior ou justa causa, e obrigat6-
rio 0 desempenho das fun~oes de membro da mesa da assem
bleia de voto. 

ARTIGO 35.° 

(Delegados das listas) 

- Em cada assembleia de voto havera urn delegado, e 
respectivo suplente, de cada lista de candidatos proposta it 
elei9i\o. 

(49) Por for~ da Lei n.D 69/18 e seguindo-se 0 procedimento indicado no 
n.D 2 do artigo 43.0 da Lei n.O 14f79 (elei~o da Assembleia da Republica), 0 

edital deve conter a indica~o do n.D de inscricao no recenseamento dos cida
daos que deverao volar em cada ~o de voto. 
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2 - Os delegados das listas poderao nao estar inscritos no 
recenseamento correspondente it assembleia de voto em que 
deverao exercer as suas fun~oes. 

ARTIGO 36.0 

(Designacao dos delegados das listas) 

I - Ate ao 23. 0 dia anterior ao dia da eleicao os candidatos, 
au os mandatarios, das diferentes listas indicarao, por escrito, 
ao presidente da camara ou da comissao administrativa munici
pal e, nos conce/hos de Lisboa e Porto, aos administradores de 
bairro respectivos tantos delegados e tantos suplentes quantas 
as seccoes de voto em que haja side desdobrada a assembleia de 
voto. 

2 -"- A cada delegado e respectivo suplente sera antecipada
mente entregue uma credencial a ser preenchida peto partido, 
coligacao ou frente, ou grupos de cidadaos, devendo ser apre
sentada para assinatura e autenticacao it autoridade referida no 
numero anterior quando da indica¢o nesse numero exigida, e 
na qual figurara obrigatoriamente 0 nome, numero, arquivo de 
identificacao e data do bilhete de identidade, freguesia onde se 
encontra recenseado, lista que representa e ainda assembleia ou 
seccao de voto onde ira exercer as suas funcoes (50). 

3 - Nao e Hcito aos partidos impugnar a eleicao nas seccoes 
de voto com base em falta de qualquer delegado. 

ARTIGO 37. 0 

(Designacao dos membros da mesa) 

- Nos 22.0 e 21.0 dias anteriores ao da eleicao, a partir 
das 15 horas, e no 20. 0 dia anterior ao da eleicao, e a partir das 
18 horas, deverao os delegados reunir-se na sede da junta de 
freguesia para procederem it escolha dos membros da mesa das 
secc;oes de voto, devendo essa escolha ser imediatamente comu
nicada por escrito ao presidente da camara ou da comissao 

(SO) Por for~ da Lei 0.° 69{78, deve tambcm figurar obrigatoriamente na 
credencial 0 numero de inscric;ao no recenseamento. 

23 



administrativa municipal atravCs do presidente da comissao 
adminislraliva {S1l da freguesia. Quando haja sido desdobrada a 
assembleia de voto, estanl presente II reuniao apenas um dele
gado de cada lista de entre todos os que houverem sido propos
tos pelos candidatos ou pelos mandatllrios das diferentes listas. 

2 - Na falta de acordo, 0 delegado de cada lista proponl, 
nOS 19.0 ou 18.0 dias anteriores ao designado para a elei9lio, por 
escrito, ao presidente da cAmara ou da comissao administrativa 
municipal dois cidadaos por cada lugar ainda por preencher 
para que entre eles fal'" a escolha, no prazo de vinte e quatro 
horas, atraves de sorteio efectuado no edificio da cAmara muni
cipal ou da adminislraraO do bairro e na presenl'" dos delega
dos das listas concorrentes II elei9lio na sec9lio de voto em 
causa. Nos casos em que nao tenham sido propostos cidadaos 
pelos delegados das listas, competinl ao presidente da cAmara 
Oll da comissao administrativa municipal nomear as membros 
da mesa cujos lugares estejam por preencher. 

3 - Nas assembleias de voto em que 0 numero de cidadaos 
com os requisitos necessarios II constitui9lio das mesas das sec
~Oes de voto seja comprovadamente insuficiente, compete aDs 
presidentes das cAmaras ou das comissaes administrativas 
municipais dos respectivos concelhos nomear, de entre os cida
daos residentes na area da respectiva freguesia, os membros em 
falta que votariio no dia da elei9lio na assembleia de voto onde 
se encontram inscritos logo que se apresentem munidos do 
alvara de nomea9lio. Poderao para isso ausentar-se da respec
tiva assembleia sem prejuizo do disposto no artigo 39.°, 0.° 2. 

4 - Se, em virlude de ler jeilo parte, em anteriores aclos 
eleitorais, de uma mesa de assembleia ou secriio de volo dife
rente daquela onde norma/mente deveria VOlar, urn cidadao 
e1eitor deixou de figurar no caderno eleiloral da jreguesia da 
sua residencia. deve 0 presidente da comissao administrativa 
municipal. a requerimenlO do interessado feito ate seis dias antes 
da eleirao, mandar passar cerlidao comprovaliva do jaclo de 
modo a permitir que 0 elei/or exerfa 0 seu direilo de sufrdgio 
na jreguesia da sua residencia. 0 presidente da comissao admi
nislra/iva municipal deverd enviar capia dessa certidiio a mesa 

(SI) Onde se II! "comissao administrativa" deve ler-se "Junta", 
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da secfiio de volO respect iva para aditamento ao caderno eleito
ral ate tres dias antes do eleifiio (S2). 

5 - Os nomes dos membros da mesa, escolhidos pelos dele
gados das listas ou pelas autoridades referidas nos numeros 
anteriores, constarlio de edital afixado, no prazo de quarenta e 
oito horas, a porta da sede da junta de freguesia e contra a 
escolha podenl qualquer eleitor reclamar perante 0 presidente 
da camara ou da comissao administrativa municipal nos dois 
dias seguintes, com fundamento em preteri~o dos requisitos 
fixados na presente lei. 

6 - Aquela autoridade decidira a reclama~o em vinte e 
quatro horas e, se a atender, procedera imediatamente a nova 
designa~o atraves de sorteio efectuado no edificio da camara 
municipal ou da administrafiio de bairro e na presen~ dos 
delegados das listas concorrentes a elei~o na se~o de voto em 
causa. 

7 - Ate oito dias antes do dia da elei~o, 0 presidente da 
camara ou da comisslio administrativa municipal lavrara 0 

alvara de nomea~o dos membros das mesas das assembleias 
eleitorais e participara as nomea~oes ao govemador civil e as 
juntas de freguesia competentes. 

8 - Os que forem. nos termos do niuneros anteriores, 
nomeados membros de mesas das assembleias ou se~oes de 
voto e que ate dois dias antes da elei~o justifiquem nos te.rmos 
legais a impossibilidade de exercerem essas fun~oes serlio ime
diatamente substituidos pelos presidentes das camaras ou das 
comissoes administrativas municipais. que tomarao publicas 
essas nomea~oes. 

9 - Para os efeitos dos n.o, 1, 2. 4. 5. 6. 7 e 8 deste artigo, 
nos concelhos onde existirem bairros administrativos a compe
tenda atribuida ao presidente da camara ou da comissiio admi
nistrativas municipal caberti aos administradores de bairro 
respectivos. 

(52) Este numero caducou face a nova estrututa do recenseamento eleitotal, 
introduzida pela Lei n.O 69/78, que nao consagra a passagem de certidOes de eleitot 
com esta finalidade. . 

POt este facto, devera 0 preenchimento dos lugares de membro de mesa das 
assembleias eleitorais ser feito de entre os cidadaos eleitorais residentes na area da 
freguesia, alias na esteira doja estatuido no n.O 3 do artigo 47.0 da Lei n.o 14/79 (lei 
eleitoral da Assembleia da Republica). 
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ARTIGO 38.0 

(ConsliluiOAo da mesa) 

I - A mesa da assembleias de voto do podera constituir-se 
antes da hora marcada para a reuniio da assembleia, nem em 
local diverso do que houver sido determinado, sob pena de 
nulidade de lodos os actos que praticar e da eleiolo. 

2 - Se a mesa nio se puder constituir por ausencia do 
nUmero minimo de membros, 0 presidente, na sua ausencia 0 

suplente e na ausencia deste 0 membro presente mais idoso, 
escolhera, de entre os eleitores presentes na assembleia ou sec
olo de voto II hora de abertura da votaolo, 0 numero suficiente 
de eleitores que preencham os requisitos legais para exeroerem 
fun~ de membros de mesa, dando-se conhecimento do facto 
atravl!s de edital afixado II porta da assembleia ou secoio de 
voto. 0 nome dos membros faltosos sen\ comunicado por 
escrito, pela mesa, constituida, ao presidente da comissao admi
nislraliva municipal ("). 

3 - Ap6s a constituiolo da mesa, sera logo afixado II porta 
do ediflcio em que estiver reunida a assembleia de voto urn edi
tal, assinado pelo presidente, contendo os nomes dos cidadios 
que formam a mesa e 0 nUmero de eleitores inscritos. 

4 - Sem prejuizo do disposto no n.O I, os membros das 
mesas das assembleias ou ~ de voto deverilo estar presen
tes no local do seu funcionamento uma hora antes da marcada 
para 0 inlcio das opera~ eleitorais, a lim de que es!as possam 
comeoar II hora lixada. 

(H) Caso os mecanismos de recuno a adoptar na (:onstitui~o da mesa no 
dia cia elei~o Ie rcvelem insuficientes. pode adoptar-se 0 consignado no n.O 4 do 
artigo 48,0 cia Lei n.O 14/79. que Ie traoscreve: 

"4. Sc ali uma hora .pas a hora marcada para a abertura cia assemb1eia 
for impassivel c:onstituir a mesa por 1110 estarem presentcs os membros indis· 
pens6vcis ao seu funcionamcnto, 0 presidente da junta de freguesia designa. 
mediante acordo unlnime dOl delepdos de lista prescntes, substitutos dos 
membros ausentes, de entre cidadlos eleitores de reconhccida idoneidade inscri· 
los ncssa assembleia OU ~o. consideraodo sem efcito a partir dcsse momento 
a designa~ dos anteriores membros cia mesa que nAo tcnham compareado". 
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ARTIGO 39.° 

(Perman6ncia da mesa) 

I - Constituida a·mesa, ela nao podera ser alterada, salvo 
caso de for~ maior. Oa altera~o e das suas razoes sera dada 
conta em edital afixado no local indicado no artigo anterior. 

2 - Para a validade das opera~5es eleitorais e necessaria a 
presen~, em cada momento, do presidente ou do seu suplente e 
de, pelo menos, dois vogais. 

ARTIGO 40.° 

(Dispensa dos membros das mesas) 

Os membros das mesas das assembleias ou 'se~ de voto 
deverao ser dispensados do deve de compar!ncia ao respectivo 
emprego ou servi~ no dia seguinte ao da elei~o, sem prejulzo 
de todas as suas regalias, incluindo 0 direito a retribui~o, 
devendo para 0 efeito fazer prova bastante dessa qualidade. 

ARTIGO 41.° 

(Poderes dos delegados das listas) 

Os delegados de lista terlio os seguintes poderes: 
a) Ocupar os lugares mais pr6ximos da mesa, por forma 

que possam fiscalizar plenamente todas as opera
~ eleitorais; 

b) Ser ouvidos em todas as quest5es que se suscitarem 
durante 0 funcionamento da assembleia de voto, 
quer durante a vota~o, quer durante 0 apuramento; 

c) Assinar a acta, rubricar, selar e lacrar todos os docu
mentos respeitantes as ope~ eleitorais: 

d) Nlio ser detidos durante 0 funcionamento da assem
bleia de voto, a nlio ser em flagrante delito de crime 
punivel com pena maior; 

e) Obter toda as certid5es que requererem sobre as ope
ra~ de vota~o e apuramento. 
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ARTIGO 42.· 

(Cadernos eleitorais) 

I - Logo que definidas as assem bleias de voto e designados 
os membros das respectivas mesas, 0 presidente da comissao 
administrativa municipal ou 0 administrador de bairro mandanl 
extrair c6pias ou fotoc6pias dos cadernos eleitorais destinados 
aos escrutinadores e cuja exactidao sera confirmada pelos mem
bros das mesas. 

Os delegados das Iistas poderao extrair tam bern c6pia ou 
fotoc6pia dos cadernos. 

2 - Quando houver desdobramento da assembleia de voto, 
as c6pias ou fotoc6pias abrangem apenas as folhas dos cader
nos correspondentes aos eleitores que hajam de votar em cada 
se~o de voto. 

3 - As c6pias ou fotoc6pias previstas nos numeros anterio
res deveriio ser obtidas 0 mais lardar ate dois dias antes da elei¢o (54) 

ARTIGO 43.· 

(Outros elementos de trabalho da mesa) 

I - 0 presidente da dimara ou da comissao administrativa 
municipal ou, nos concefhos de lisboa e Porto, 0 administrador 
de bairro entregara a cada presidente da assembleia de voto, ate 
tres dias antes do dia designado para a eleit;&o, duas c6pias do 
caderno eieitoral, urn caderno destinado As aetas das operaciSes 
eieitorais, com terma de abertura por ele assinado e com todas 
as folhas por ele rubricadas, bern como os impressos e mapas 
que se tornem necessarios. 

2 - As entidades referidas no numero anterior entregarao 
tam bern a cada presidente de assembleia ou se~o de voto, ate 
tres dias do dia designado para a elei¢o, os boletins de voto. 

(~4) As fun~Oes atribuidas ao presidente da comissao administrativa munici
pal devem ser assumidas. atendendo a nova estrutura do recenseamento eleito
ral. pelas comissOes recenseadoras (como no 0,0 I do artigo 51.° da Lei 0.° 

14(79), tornando--se assim desnecessaria a confirmacao da exactidao das c6pias. 
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TiTULO III 

Campanlla elelloral 

CAPITULO I 

Princlplos gerais 

ARTlG044.o 

(Inicio e termo da campanha eleitoral) 

o periodo da campanha eleitoral inicia-se no 12.0 dia ante
rior ao dia designado para a elei~o e finda na antevespera do 
dia marcado para 0 sufragio. 

ARTIG045." 

(PromoQ80 e realizaQ80 da campanha eleitoral) 

A prom~o e realiza~o da campanha eleitoral cabera sem
pre aos candidatos, partidos politicos e grupos de cidadlios elei
tores proponentes de Iistas, sem prejuizo da participa~o activa 
dos cidadiios na campanha. 

ARTIGO 46." 

(Ambito da campanha eleitoral) 

Qualquer candidato, partido politico ou grupo de cidadlios 
eleitores proponentes podera livremente realizar a campanha na 
"rea da autarquia a que respeita a elei~o. 

29 



ARTlGO 47." 

(Igualdade de oportunidade das candidaturas) 

Os candidatos, partidos politicos e grupos de cidadilos eleito
res proponentes tern direito a igual tratamento por parte das 
entidades publicas e privadas, a fim de efectuarem, livremente e 
nas melhores condi~oes, a sua campanha eleitora!. 

ARTIGO 48." 

(Neutralidade e imparcialidade das entidades publicas) 

Os titulares dos 6rgaos e os agentes do Estado, das pessoas 
colectivas de direito publico, das pessoas colectivas de utilidade 
publica administrativa, das sociedades concessionarias de servi
~s publicos de bens do dominio ou de obras publicas e das 
sociedades de economia publica ou mista devem, no exercicio 
das suas fun~oes, manter rigorosa neutralidade perante as diver
sas candidaturas, partidos politicos e grupos de cidadilos propo
Dentes. Nessa qualidade. nao poderao intervir, directa ou indirec
tamente, na campanha eleitoral, nem praticar aetas que, de 
algum modo, favore~m ou prejudiquem urn concorrente as elei
~es em detrimento ou vantagem de outros. 

ARTlG049." 

(Liberdade de expressilo e de informacao) 

I - No decurso da campanha eleitoral nilo poden! ser 
imposta qualquer limitacao a livre expressilo de principios politi
cos, econ6micos e sociais, sem prejuizo de eventual responsabili
dade civil e crimina!. 

2 - Durante 0 periodo de campanha eleitoral niio poderilo 
ser aplicadas as empresas que explorem meios de comunicacao 
social, nem aos seus agentes, por aetos integrados na campanha, 
quaisquer sancoes, sem prejuizo da responsabilidade em que 
incorram, a qual s6 sera efectivada ap6s 0 dia da eleicao. 
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ARTlGO 50 .. 

(Liberdade de reurii8o) 

A liberdade de reuniao para fins eleitorais e no periodo da 
campanha eleitoral rege-se pelo disposto na lei geral sobre direito 
de reuniao. com as seguintes especialidades: 

a) 0 aviso a que se refere 0 n.O 2 do artigo 2.° do Decreta
Lei n.O 406(74, de 29 de Agosto (55), devera ser feito 
pelo 6rgao competente do partido politico ou pelo 
primeiro proponente, no caso de grupos de cidadaos 
eleitores, quando se trate de reunioes, comicios, 
manifestacoes ou desfiles em lugares publicos ou 
abertos ao publico e a realizar por esse partido ou 
grupo de cidadaos eleitores proponentes; 

b) Os cortejos e desfiles poderao ter lugar em qualquer dia 
e a qualquer hora, respeitando-se apenas os limites 
impostos pela manutencao da ordem publica, da liber
dade de triinsito e de trabalho e ainda os decorrentes 
do periodo de descanso dos cidadaos; 

c) 0 auto a que alude 0 n.O 2 do artigo 5.° do Decreta-Lei 
n.O 406(74, de 29 de Agosto, devera ser enviado, por 
copia, ao govemador civil e ao 6rgao competente do 
partido politico interessado ou ao primeiro propo
nente, se se tratar de grupos de cidadaos eleitores; 

d) A ordem de alteracao dos trajectos ou desfiles sera dada 
pela autoridade competente e por escrito ao orgao do 
partido politico interessado ou ao primeiro propo
nente, no caso de grupo de cidadaos eleitores, e 
comunicada ao governador civil; 

e) A utilizacao dos lugares publicos a que se refere 0 artigo 
9.° do Decreto-lei n.O 406(74, de 29 de Agosto, 
devera ser repartida igualmente pel os concorrentes Ii 
eleic;ao na respectiva autarquia; 

j) A presenea de agentes de autoridade a reunifies organi
zadas por qualquer partido politico ou grupos de 
cidadaos eleitores proponentes apenas podeni ser 
solicitada pelo orgao competente do partido ou pri
meiro proponente de cada grupo de cidadaos eleito
res-que as organizar, ficando responsaveis pela manu
tencao da ordem quando nao faeam tal solicitacao; 

(55) Ver Decreto-Lei R.O 406/74, na pitgina 82 
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g) 0 limite a que alude 0 artigo 11.° do Oecreto-Lei n.O 
406/74, de 29 de Agosto, sera alargado ate! as 2 horas 
da rnadrugada durante a campanha eleitoral. 

ARTIGO 51.' 

(Proibiy40 de divulgay40 de sondagens) 

Desde 0 inlcio da campanha eleitoral e ate! ao dia imediato 
ao da eleiy40 e! proibida a divulgay40 dos resultados de sonda
gens ou inque!ritos relativos a atitude dos eleitores perante os 
concorrentes a eleiy4o. 

CApiTULO II 

Propaganda elettoral 

ARTIGO 52.° 

(Propaganda eleitoral) 

I - Entende-se por propaganda eleitoral toda a actividade 
que vise directa ou indirectamente promover candidaturas, seja 
actividade dos candidatos, dos partidos politicos, dos titulares 
dos seus 6rgiios ou seus agentes, de grupos de cidadios propo
nentes ou de quaisquer outras pessoas, bern como a publicay40 
de textos ou imagens que exprimam ou reproduzam 0 conteudo 
dessa actividade. 

2 - Para a propaganda eleitoral 040 poderiIo ser utilizados a 
RadiotelevisiIo Portuguesa e os meios de radiodifusao. 

ARTIGO 53.° 

(PublicayOes de caracter jomalfstico) 

- As publicayoes noticiosas que insiram materia respei
tante a campanha eleitoral dariio urn tratamento jornalistico nio 
discrinat6rio as diversas candidaturas, nos termos do Decreto
Lei n.O 85-0/75, de 26 de Fevereiro ("). 

2 - As infracyoes ao disposto no numero anterior serio 
apreciadas judicialmente. 

(56) Ver Decreto-Lei n,O 8S-D/7S, na pagina 9,6 
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ARTIGOS4.· 

(Salas de espectilculos) 

I - Os proprietarios de salas de espectllculos ou de oulrOS 
recintos de normal utiliza>io publica que relinam condi~ para 
serem utilizados na campanha eleitoral deverio declani-Io ao 
presidente da comissao atiminislraliva municipal respectiva ate 
dez dias antes da abertura da campanha, indicando as datas e 
horas em que as salas ou recintos poderio ser utilizados para 
aquele fim. Na falta de declara>io ou em caso de comprovada 
caJtncia, 0 presidente da comissiJo atiminislraliva municipal 
pode requisitar as salas e os recintos que considere neoess8rios a 
campanha eleitoral, sem prejulzo da actividade normal e pro
gramada para os mesmos. 

2 - 0 tempo destinado a propaganda eleitoral, nos termos 
do nUmero anterior, sera repartido igualmente pelos partidos 
politicos e grupos de cidadlios eleitores proponentes que 0 dese
jem e tenham apresentado candidaturas para a elei>io ao 6rgio 
auuirquico respectivo. 

ARTIGO 55.· 

(AfixayAo de propaganda) 

I -'- As juntas de freguesia deverlio estabelecer, ate! setenta e 
duas horas antes do inicio da campanha eleitoral, espayos espo
ciais em locais eertos destinados a afixayllo de cartazes, fotogra
fias, jornais murais, manifestos e avisos. 

2 - Os espayos reservados nos locais previstos no nUmoro 
anterior serlio tantos quantas as listas de candidatos propostas a 
elei>io em cada 6rgio auuirquico. 

3 - E proibida a afixa>io de cartazes e a pintura de propa
ganda eleitoral em edificios publicos, templos, monumentos, ins
tala~ diplomaticas e consulares e nas placas de sina1iza>io de 
transito ("). 

(57) Nao estando neste diploma regulamentado a materia respeitante a propaganda 
sonora, deve atender-se 80 que sabre a materia estabelece o. 0.0 3 do artigo66.o da Lei 
0.° 14/79 de .k) de Maio. que se transcreve: 

"3. A afixa~iio de cartazes e a propaganda SOOOTa nao carecem de autoriza~io 
nem de comunica~ao as autoridades administrativas", 
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ARTIGO 56.' 

(Utiliza~ao em comum ou troca) 

Os partidos politicos e os grupos de cidadaos eleitores pro
ponentes poderao acordar na utiliza~o em comum ou na troca 
entre si de espa~o de publica~o que Ihes perten~ ou das salas 
de espectaculos cujo uso Ihes seja atribuido. 

ARTIGO 57.' 

(Edilicios publicos) 

Os presidentes das comissoes administrativas municipais pro
curarao assegurar a cedencia do usa, para as fins da campanha 
eleitoral. de edificios publicos e recintos pertencentes ao Estado e 
outras pessoas colectivas de direito publico, repartindo com 
igualdade a sua utiliza~o pelos concorrentes na autarquia em 
que se situar 0 edificio au recinto. 

ARTIGO 58.' 

(Custo da utiliza~ao) 

I - Os proprietarios das salas de espectaculos ou os que as 
explorem, quando fizerem a declarac;ao prevista no n.O 1 do 
artigo 54.0 ou quando tenha havido a requisi~ao prevista no 
mesmo numero, indicarao 0 pret;o a cobrar pela sua utilizac;ao, 0 

qual nao podera ser superior it receita liquida correspondente a 
urn quarto da lota~o da respectiva sala num espectaculo normal. 

2 - 0 pre~o referido no numero anterior e demais condi~oes 
de utiliza~o serao unifonnes para todas as candidaturas. 

ARTIGO 59.' 

(Orgaos dos partidos politicos e grupos de cidadaos eleitores) 

o preceituado nos artigos anteriores nao e aplicavel as publi
ca~oes de caracter jornalistico que sejam propriedade de partidos 
politicos ou grupos de cidadaos eleitores proponentes, 0 que 
devera expressamente constar dos respectivos cab~lhos. 
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ARTIGO 60,° 

(Publici dade comercial) 

A partir da publical'iio do decreto que marque a data da 
eleil'iio e proibida a propaganda politica feita directa ou indirec
tamente atraves dos meios de publicidade comercial. 

ARTIGO 61.° 

(Arrendamento) 

I - A partir da data da publical'iio do decreto a marcar 0 

dia da eleil'iio e ate vinte dias ap6s 0 acto eleitoral, os arrendatR
rios de predios urbanos poderilo, por qualquer meio, incluindo a 
sublocal'iio por valor nilo excedente ao da renda, destina-Ios, 
atraves de partidos e grupos de cidadilos proponentes, II prepara
l'iio e realizal'iio da campanha eleitol'l!l, seja qual for 0 tim do 
arrendamento e sem embargo de disposi~5es em contrario do 
respectivo contrato. 

2 - Os arrendatArios, candidatos, partidos politicos ou gru
pos de cidadiios proponentes silo solidariamente responsaveis 
por todos os prejulzos causados pela utilizal'iio prevista no 
nUmero anterior. 

CApITULO III 

Anano;aa 81e1t01'll18 

ARTIGO 62,° 

(ContabilizacAo das receitas) 

I - Os partidos ou grupos de cidadiios eleitores proponentes 
deverilo proceder II contabilizal'iio discriminada de todas as 
receitas e despesas efectuadas em relal'iio a cada 6rgiio autAr
quico com a apresental'iio de candidaturas e com a campanha 
eleitoral, com a indical'iio precisa da origem daquelas e do des
tino destas. 
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2 - Todas as despesas de candidatura e campanha eleitoral 
serlio suportadas pelos respectivos partidos ou grupos de cida
dlios eleitores proponenles. 

ARTIG063.0 

(Contribui~Oes de valor pecuniario) 

Candidatos e mandatarios nao podem aceitar quaisquer con
tribui~ de valor pecunillrio destinadas a campanba eleitoral 
provenientes, directa ou indirectamente, de pessoas singulares ou 
colectivas, nacionais ou nao nacionais, excepto as efectuadas 
pelos subscritores e partidos politicos que apoiem a respectiva 
candidatura. 

ARTIGO 64.° 

(Umite de despesas) 

Cada partido ou grupo de cidadaos eleitores proponentes 
nao podera gastar com as respectivas candidaturas e campanha 
eleitoral mais do que a importiincia global correspondente a 
500$ por cada candidato da respectiva tista. 

ARTIG065.0 

(Fiscaliza~ao das contas) 

I - No prazo maximo de trinta dias a partir do acto eleito
ral, cada partido politico ou grupo de cidadlios eleitores propo
nentes deve prestar contas discriminadas da sua campanha elei
toral a Comissao Nacional das Elei~oes (sa) e faze-las publicar 
num dos jomais mais lidos na autarquia a que respeita a elei~o 
do 6rgiio autArquico. 

2 - A Comissao Nacional das Elei~oes devera apreciar, no 
prazo de sessenta dias, a regularidade das receitas e despesas e 
fazer publicar a sua aprecia~o num dos jomais diarios mais 
lidos na autarquia a que respeita a candidatura. 

(58) Ver Lei n.O 71178. de 27 de Dezembro. na pagina 119 
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3 - Se a Comissao Nacional das Elei9<'ies verificar qualquer 
irregularidade nas contas, devera notificar 0 partido ou grupo de 
cidadaos proponentes para apresentar, no prazo de quinze dias, 
novas contas regularizadas. Sabre as novas contas devera a 
Comissao pronunciar-se no prazo de quinze dias. 

4 - Se 0 partido politico ou grupo de cidadlios proponentes 
nao preslar contas no prazo fixado no n.O 1 deste artigo, nao 
apresentar novas contas regularizadas nos termos e prazo do n.o 
3 deste artigo ou se a Comissao Nacional das Elei90es concluir 
que houve infraC9lio ao disposto nos artigos 62.0 a 64.0, devera 
fazer a respectiva participa9i\o criminal. 

TfTULOIV 

Elel~1o 

CAPiTULO I 

Sufniglo 

SESSSAO I 

Exerclclo do dlrelto de sufrAglo 

ARTlG066.0 

(Pessoalidade do volo) 

1 - 0 direito de sufragio e exercido directamente pelo cida
dao eleitor. salvo 0 disposto nos mimeros seguintes. 

2 - Podem exercer 0 direito de voto por intermedia de 
representantes .as membras das far~as armadas e das far~as mili
tarizadas. bem como as trabalhadores das repartifoes civis do 
Estada, das autarquias lacais. das estabelecimentas haspitalares. 
das empresas publicas au das empresas concessiondrias de servi
~as publicas que. na dia da elei~iia. estiverem impedidas de se 
des/ocar a assembleia ou SeCfQO de volo em que se encontrem 
inscritas. par imperativa da exercicio das suas fun~{jes. devenda 
abrigatoriamente fazer prava desse impedimenta. 
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3 - [gual direito e eonferido ao cidadiio devidamente reeen
seado que. na dala ftxada para a eleirao. se eneontre embareado 
e. par isso. igualmente impedido de se desloear a assembleia de 
YolO, 0 qual deverd namear 0 seu representante atTawis de men
sagem lelegraftea. de modelo anexo a esle diploma. assinada par 
ele e pelo eomandante do navio. au par quem as suas vezesjizer. 
Esla mensagem. que comprovard 0 impedimenta. sera ,erne/ida 
pela representado aD presidente do comissao administrativa 
municipal ale ao 4.° dia anterior ao da eleirao. sendo oU/ra. de 
igual eonterido. endererada ao representante. No prazo de qua
Tenia e oito horos a contar do recepfiio, 0 presidente do comis
sao administrativa municipal deverd remeter a mensagem aD pre
sidente do assembleia au seeriio de VOID respect iva, juntamente 
com as doeumentos referidos no arligo 43.°. Ao voto do cidadao 
embarcado e mane ira do sua expressiio pela representante 
aplicam-se tados as demais disposi~oes dos diJerentes numeras 
desle arligo. no que nao seja eontrariado pelo eSlabelecido nesle 
n,°3. 

4 - Cada eleilor s6 podero nomear validamente um repre
sentante e fa-Io-a a/raves de documento isema de seta, com assi
nalura do representado reeonhecida nO/arialmenle. 0 represen
lante deverd eslar recenseado na mesma [reguesia do representado 
e,por comparencia pessoal, padera exercer 0 direilO de volO do 
representado. A assinalUra do eomandante e a selo braneo da 
unidade au forra lem para as membros das forras armadas e 
militarizadas os mesmos efeitos do reconhecimento notarial. 

5 - Cada representante s6 poderd representar validamente 
um eidadiio eleilor. exeepto se eSle for membra das forras arma
das. A representa~iio envolve. relativamente ao exercicio do 
direito de vOlO, a transferencia para 0 representante dos direitos 
e deveres que pertenciam ao representado. 

6 - 0 representado. presente no dia da eieirao na freguesia 
correspondente a assembleia de voto em que se encontra inscrito, 
que jd tiver nomeado validamente represent ante seu, nilo podero 
substituir-se a este no acto de votar. 

7- No acto da vota~ao, 0 representante, apresentando-se 
perante a mesa, deverti identi}icar-se aD presidente, nos termos 
da legislarao eleiloral. exibindo lambem a proeurarao do repre
sentado e documento autenticado pela autoridade a este hierar
quicamente superior, comprovativo do impedimenlO do repre
sent ado. 0 presidente da mesa. depois de apreeiar a regularidade 
formal destes documentos e de reconhecer 0 votante como 0 
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represenlanle validamente nomeado. dird 0 nome do represen
tado em voz alIa e entregard os boletins de voID aD representanle. 

8 - Os nomes dos eleitores que volarem alraves de represen
lante conslarao obrigaloriamente da acta das opera~iJes eleitorais 
(59). 

ARTIGO 67." 

(Unicidade do volo) 

A cada eleilor s6 e permitido votar urna vez para a eleicao de 
cada 6rgiio das autarquias locais. 

ARTIGO 68." 

(Direilo e dever de volar) 

I - 0 sufnigio constilui urn direito e urn dever. 
2 - Salvo mOlivo juslijicado, 0 nao exercicio do direilo de 

voto delermina inelegibilidade para a nova eleirao do respeclivo 
orgao auldrquico (60). 

3 - Compele ao juiz de direito da comarca respecliva dec/a
rar juslijicado 0 nao exercicio do direilO de VOIO, se lal Ihe for 
requerido pelo interessado no prazo de lrima dias apos a eleirao 
("). 

ARTIGO 69." 

(Segredo do volo) 

- Ninguern pode ser, sob qualquer pretexto, obrigado a 
revelar 0 seu voto. 

(59)(60) Os n.05 2 a 8 do artigo 66.° e 0 n.O 2 do artigo 68.° foram declarados 
inconstilucionais pela Resoluc;io n.O 328/19, de 14 de Janeiro, do Conselho da 
Revoluc;io. Por esse motivo omite-se 0 anexo referido no n.O 3. 

De notar que mais recente legislac;io (Lei n.O 14/19 - Lei A.R.) 0 preceito 
sobre "direito e dever de votar" tem um D. ° 2 do seguinte teor: 

"2. Os responsaveis pelas empresas ou services sem actividade no dia das 
eleicr5es devem facilitar aos trabalhadores dispensa de service pelo tempo sufi
ciente para 0 exercicio do direito de voto". 

(61) Preceiio nao aplicavel por for~ da declarac;io de inconstitucionalldade 
do D.O 2. do mesmo artigo. 
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2 - Dentro da assembleia de voto e fora dela, ate a distilncia 
de 500 ffi, ninguem poderit revelar em qual list3 vai votar ou 
votou (62). 

ARTIGO 70.0 (63) 

(Voto dos cegos e deficientes) 

I - Os cegos e quaisquer outras pessoas afectadas por 
doen~a Oll deficiencia fisica notOrias que a mesa verifique DaD 

poderem praticar os actos descritos no artigo 84.0 votarn 
acompanhados de urn cidadilo eleitor por si escolhido que garanta a 
fidelidade de expressilo do seu voto, que fica obrigado a 
absoluto sigilo. 

2 - Se a mesa decidir que nilo pode verificar a notoriedade da 
cegueira, da doen~a ou da deficiencia fisic .. deve ser apresentado 
no acto da vota~ilo certificado comprovativo da impossibilidade da 
pratica dos actos descritos no artigo 96.0 , emitido e subscrito pelo 
delegado de saude municipal ou seu substituto legal e autenticado 
com 0 selo do respectivo servitro. 

3 - Para os efeitos do mimero anterior, devem os centros de 
saude manter-se abertos no dia da elei~ilo, durante 0 periodo de 
funcionamento das assembleias eleitorais. 

4 - Sem prejuizo da decisilo da mesa sobre a admissibilidade 
do voto, qualquer dos respectivos membros ou dos delegados dos 
partidos politicos ou coliga~oes pode'lavrar protesto. 

ARTIGO 71. 0 

(Requisitos do exercicio do direito de voto) 

Para que 0 eleitor seja admitido a votar devera estar inscrito 
no cademo eleitoral e ser reconhecida pela mesa a sua identidade. 

(62) Par canter inovacil.O na materia. a seguir se transcreve 0 n.O I do artigo 82.0 da Lei 
n.O 14/79 (Lei Eleitoral da Assembleia da Republica) . 

.. J. Ninguem pode ser. sob qualquer pretexto, obrigado a revelar 0 seu voto nem, 
salvo 0 caso de recolha de dados estatisticos nao identificaveis. ser perguntado sobre 0 
mesmo por qualquer autoridade". 
(63) Redaccao dada pela Lei n.O 14~B/85. de 10 de Julho e alterada (nos n.Os 2 e 3) 
pelo DL n.O 55/88. de 26 de Fevereiro. 
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ARTIGO 72.0 

(Local do exercicio do sufragio) 
o direito de voto sera exercido apenas na assembleia eleitoral 

correspondente ao local por onde 0 eleitor esteja reeenseado. (64). 

SESSAO II 

Vota;1Io 

ARTIGO 73.0 

(Abertura da vota~ao) 

I - Constituida a mesa, 0 presidente declarara iniciadas as 
opera~5es eleitorais, mandanl afixar 0 edital a que se refere 0 

artigo 38.°, 0,° 3, procedeni com os restantes membros da mesa e 
os delegados das listas a revista da camara ou camaras de voto e 
dos documentos de trabalho da mesa e exibinl a uma ou umas, 
perante os eleitores para que todos possam certificar que se 
encontram vazias. 

2 - E, nlio havendo nenhuma irregularidade, imediatamente 
votarlio 0 presidente, os vogais e os delegados das listas ("). 

3 - Votariio tambOm, logo que se apresentem, os cidadiios 
que desempenham fun~5es de delegados de lista numa assem
bleia ou sec¢o de voto diferente daquela em que devem exereer 
o direito de sufragio, devendo para tal apresentar-se a votar 
munidos da respectiva credencial. 

(""> A Lei n.O 69/78 introduziu 0 numero de inscrica,o no recenseamento 
como elemento fundamental a todos as aetas relacionados com 0 recenseamento 
e a eleic;io. 

A forma mais expedita de 0 cidadao eleitor saber, a todo 0 momento, 0 

seu numero de inscrica,o e possuir 0 seu cartao de eleitor. 
Por esta rauo a Lei n.O 14/19 previu. em artigo pr6prio (artigo 85.°), 0 

procedimento a adoptar pelos cidadaos que no dia da eleica,o verifiquem nao 
dispor do feferida cartiio e portanto DaO sabem 0 seu n.O de inscrifJ3o. 

"(Extravio do cartao de eleitor). 
No caso de extravio do cartao de eleitor, os eleitores tem 0 direito de obler 
informacOes sobre 0 seu numero de inscri.,ao no recenseamento na junta de fre· 
guesia, que para 0 efeito esta aberta no dia das e1eicOes". 

(6') Na lei n.O 14179, no n.O 2 do artigo 86.°, acrescenta.se relativamente ao 
exerdcio do direilo de volO pelos delegados das !istas, ..... desde que se encontrem 
inscritos nessa assembleia ou se~o de voto". 
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ARTlGO 74.' 

(Ordem de vota~ao) 

Os eleitores votarlio pela ordem de chegada a assembleia de 
voto, dispondo-se, para 0 efeito, em fila (66) 

ARTIGO 75.' 

(Conlinuidade das opera~oes eleilorais) 

A assembleia eleitoral funciona,,' ininterruptamente ate serem 
concluidas todas as opera~es de vota¢o e apuramento. 

ARTIGO 76.' 

(Encerramenlo da vola~ao) 

I - A admisslio de eleitores na assembleia de voto far-se-a 
ate as 19 horas. Depois desta hora apenas poderlio votar as elei
tares presentes. 

2 - 0 presidente declarara encerrada a vota~o logo que 
tiverem votado todos os eleitores inscritos ou, depois das 19 
haras, logo que tiverem votado todos os eleitores presentes na 
assembleia de voto. 

ARTIGO 77.' 

(Nao realiza~ao da vola~ao em qualquer assembleia de volo) 

I - Nlio podera realizar-se a vota¢o em qualquer assem
bleia de voto se a mesa nlio se puder constituir, se ocorrer qual
quer tumulto que determine a interrup¢o das operacoes eleito
rais por mais de tres horas ou se na freguesia se registar alguma 
calamidade ou grave perturba¢o da ordem publica no dia mar
cado para a elei¢o ou nos tres dias anteriores. 

(1\6) Na Lei 0.° 14/79, no 0.° 2 do artigo 88.°, acrescenta-se, relativamente a 
ordem de votac;ao: 

"Os presidentes das assembleias ou sec~5es de voto devem permitir que 
as membros das mesas e deJegados de !ista em outras assembleias e ~5es de 
voto exen;am 0 seu direito de sufnigio logo que se apresentem e exibam 0 alvara 
au a credencial respectivas". 
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2 - No caso previsto no numero anterior sera a vota~o 
efectuada no mesmo dia da semana seguinte, considerando-se 
sem efeito quaisquer actos que eventualmente tenham side prati
cados na assembleia de voto (67). 

3 - Nao sendo possivel efectuar a vota¢o prevista no 
numero anterior por qualquer das razoes mencionadas no n.O I, 
aplicar-se-ao, pela respectiva ordem, as regras seguintes: 

a) Nao realiza¢o de nova vota¢o se 0 resultado for indi
ferente para a atribui¢o dos mandatos; 

b) Realiza~ao de uma nova vota¢o no mesmo dia da 
semana seguinte, no caso contnirio; 

c) Realiza¢o do apuramento definitivo sem ter em conta a 
vota~o em falta, se se tiver revelado impossivel a rea
liza¢o da vota¢o prevista na alinea anterior ("). 

4 - 0 reconhecimento da impossibilidade de a vota¢o se 
efectuar, 0 seu adiamento e a aplica~o das regras constantes no 
numero anterior competem ao govemador civil ("). 

5 - No caso previsto na alinea b) do n.O 3 nao se aplica 0 

disposto na parte final do n.o 3 do artigo 34.0 e os membros das 
mesas poderao ser nomeadas pelo govemador civil ('0). 

ARTIGO 78." 

(policia da assembleia de voto) 

I - Compete ao presidente da mesa, coadjuvado pelos 
vogais desta, assegurar a liberdade dos eleitores, manter a ordem 
e, em geral, regular a policia na assembleia, adoptando para esse 
efeito as providencias necessarias. 

2 - Nao serao admitidos na assembleia de voto e serao 
mandados retirar pelo presidente os cidadaos que se apresentem 
manifestamente embriagados ou que forem portadores de qual
quer anna. 

(67) ; (69)-Red~~iio dada pela Lei n.O 14-8/85. de 10 de Julho. 
(68) e eO) Nurneros introduzidos pela Lei n.O 14-8/85. de 10 de Julho. 
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ARTIGO 79.' 

(Proibi~ao de propaganda nas assembleias de voto) 

I - E proibida qualquer propaganda dentro das assembleias 
e fora delas ate a distAncia de 100m. 

2 - Exceptuam-se do principio consagrado no numero ante
rior os delegados dos partidos politicos e grupos de cidadaos 
eleitores proponentes, que poderao usar emblemas durante 0 

exercicio das suas fun~oes nas assembleias ou se~es de voto. 

ARTIGO 80:' 

(Proibi~ao da presen~a de nao eleitores) 

I - 0 presidente da assembleia eleitoral devera mandar sair 
do local onde ela estiver reunida os cidadaos que ai nao possam 
votar, salvo se se tratar de candidatos e mandatarios ou delega
dos das liSlas. 

2 - Exceptuam-se deste principio os agentes dos 6rgaos de 
comunicacao social, que poderao deslocar-se as assembleias ou 
sec~oes de voto em ordem a obten~o de imagens ou outros ele
mentos de reportagem, sem prejuizo do respeito pela genuini
dade e efiClicia do acto eleitoral. 

Esses agentes, devidamente credenciados pela Seeretaria de 
Estado da Comunica~o Social, deverao, designadamente: 
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0) Identificar-se perante os membros da mesa antes de ini
ciarem a sua actividade; 

b) Nao col her imagens, nem de qualquer modo aproximar
-se das camaras de voto, a ponto de poderem com
prometer 0 caracter secreto do sufragio; 

c) Nao obter outrOs elementos de reportagem, quer no 
interior da assembleia de voto, quer no exterior dela, 
ate a distancia de 5OOm, que igualmente possam vio
lar 0 segredo do voto; 

d) De um modo geral, nao perturbar 0 acto eleitoral. 



3 - As imagens ou outros elementos de reportagem obti
dos nos term os referidos no Dumero anterior s6 poderio ser 
transmitidos ap6s a encerramento das assembleias ou sec~oes 
de voto. 

ARTIGO 81." 

(Proibicao da presenca de forca armada 
e casos em que pode ser requisitada) 

I - Nos locais onde se reunirem as assembleias de voto, e 
num raio de 100m, e proibida a presenea de forca armada, 
salvo se a comandante desta possuir indicios seguros de que 
sobre os membros da mesa se exerce coaelio de ordem f!sica 
ou psiquica que impeca a requisielio daquela forca. Neste 
easo, a forrra pad era intervir por iniciativa do seu coman
dante, a fim de assegurar a genuinidade do processo eleitoral, 
devendo retirar-se assim que, pelo presidente ou quem 0 subs
titua, lhe seja formulado pedido nesse sentido ou quando veri
fique que a sua presenca ja nllo se justifica. 

2 - Sempre que 0 entenda necessario, 0 comandante da 
forca armada, ou seu delegado credenciado, podera visitar, 
desarmado e por urn periodo maximo de dez minutos, a 
assembleia ou secello de voto, a fim de estabelecer contacto 
com 0 presidente da mesa ou quem 0 substitua. 

3 - Quando for necessario por termo a algum tumulto ou 
obstar a qualquer agressiio ou vioH!ncia, quer dentro do edifi
cio da assembleia ou secr;io de voto, quer oa sua proximi
dade, ou ainda em caso de desobediencia as suas ordens, 
podera 0 presidente da mesa, consultada esta, requisitar a pre
senca da forea armada, sempre que possivel por escrito, ou, 
em caso de impossibilidade, com meneiio na acta eleitoral das 
razoes da requisiello e do periodo de presenea da forea 
armada. 

4 - Nos casos previstos nos n.OS 1 e 3 suspender-se-ao as 
operaeoes eleitorais ate que 0 presidente da mesa considere 
verificadas as condieoes para que possam prosseguir, sob pena 
de nulidade da eleieiio na respectiva assembleia ou seceiio de 
voto. 
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ARTIGD 82.0 

(Bolelins de volo) 

I - Os boletins de voto serao de fonna rectangular, com as 
dimensiies apropriadas para neles caber a indica~o de todas as 
listas submetidas a vota~ao, e serao impressos em papel lisa e 
nao trans parente, em branco para a assembleia de freguesia, em 
amarelo para a assembleia municipal e em verde-claro para a 
cAmara municipal. 0 papel sen\ remetido pela Imprensa 
Nacional-Casa da Moeda aos govern os civis ate ao 43.° dia ante
rior ao da elei~o ('I). 

2 - Em cada boletim de voto serao impressos, de harmonia 
com 0 modelo anexo a esta lei, as denOlnina~iies, siglas e simbo
los dos partidos, coliga~iies ou frentes, bern como das listas pro
postas por grupos de cidadaos eleitores, nos casos em que a lei 
os admitir, dispostos horizontalmente, uns abaixo dos outros, 
epla ordem que tiver sido sorteada, nos tennos do artigo 23.°, 
bern como os simbolos graticos dos 6rgiios a eleger. 

3 - A impressao dos boletins de voto e a aquisi~o do res
lante material destinado ao acto eleitoral ficarao nonnalmente a 
cargo das comissaes administrativas municipais, devendo aquelas 
escolher ate ao 60.° dia anterior ao da elei¢o, preferencialmente 
na area do municipio ou do distrito, as tipografias as quais sen\ 
adjudicada a impressao. Na impossibilidade de cumprimento por 
parte das camissaes administrativas municipais, competinl aos 
governos civis a escolha das tipografias, devendo faz@-Io ate ao 
57.° dia anterior ao da elei¢o. Competira ainda as camiSSDes 
administrativas municipais a distribui¢o dos boletins de voto na 
area do respectivo municipio. 

4 - 0 mimero de boletins de voto referentes a cada 6rgao e 
remetidos em sobrescrito fechado e lacrado sera igual ao mimero 
de eleitores inscritos na assembleia ou sec¢o de voto mais 20%. 

5 - Os presidentes das assembleias ou se~iies de voto pres
tarao constas ao presidente da comissao administralivQ munici
pal dos boletins de voto que receberem, devendo ainda devolver
-Ihes, no dia seguinte ao da elei¢o, os boletins nao uti1izados e 
os boletins deteriorados ou inutilizados pelos eleitores. 

(71) Reda~o dada pelo Decreta-Lei n,O 765-Af76, de 22 de Outubro. 
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ARTIG083.o 

(ExposioAo das provas tipognlfiCas) 

I - As provas tipognlficas dos boletins de voto deverao ser 
expostas no edificio da c1Imara municipal ate ao 33.0 dia anterior 
ao da elei¢o e durante tres dias, podendo os interessados reela
mar, no prazo de vinte e quatro horas, para 0 juiz da comarca, 0 

qual julgara em igual prazo, tendo em aten¢o 0 grau de quali
dade que pode ser exigido em rela¢o a uma impressao a nivel 
local. 

2 - Da decislio do juiz da comarca cabe recurso para 0 

tribunal da relarao no prazo de quarenta e oito horas. que jul
gard definitivamente em igual prazo. Nos Arores e na Madeira 0 

recurso sera interposto para 0 juiz corregedor do respec/ivo cir
culo judicial (72). 

3 - Findo 0 prazo de reelama¢o ou interposi¢o do recurso 
ou decidido 0 que tenha sido apresentado, podeni de imediato 
iniciar-se a impressao dos boletins de vota, ainda que alguma OU 

algumas das listas que eles integrem nlio tenham sido ainda deli
nitivamente admitidas ou rejeitadas. 

(72) Nos termos do anigo 102.° da Lei n.O 28/82. de 15 de Novembro, 0 recurso e 
reito para 0 Tribunal Constitucional (v. excertos da Lei n.O 28/82 - organiz8C,80. 
runcionamento e processo do T.e. - na pagina 127. 
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ARTIGO 84.0 

(Modo como vota cada eleitor) 

I - Cada eleitor, apresentando-se perante a mesa, identificar
se-a ao presidente. Este, depois de reconhecer 0 eleitor como 0 

pr6prio, dira a seu nome em voz alta e entregar-Ihe-a os boletins 
de voto respectivos (7J). 

2 - De seguida 0 eleitor entrara na camara de voto situada 
oa assembleia e, ai. sozinho, marcara com urna cruz no qua
drado respectivo a lisla em que vola para cada 6rgao autarquico 
e dobrara cada boletim em quatro. 

3 - Voltando para junto da mesa, 0 eleitor entregara os 
boletins ao presidente, que os introduzini oa urna, enquanto os 
escrutinadores descarregarao 0 voto, rubricando os cademos 
eleitorais em coluna a isso destinada e na linha correspondente 
aD nome do eleitor. Se 0 eleitor nao expressar a sua vontade em 
rela~o a algum dos 6rgaos a eleger, nao entregando dobrado 0 

respectivo boletim de voto, esse facto sera mencionado na acta 
como abstencao, desde que solicitado pelo eleitor, e devera ser 
tido em conta para os efeitos do artigo 88. o. 

4 - Se, par inadvertencia, 0 eleitor deteriorar algum bole
tim, devera pedir outro ao presidente, devolvendo-Ihe 0 pri
meiro. 0 presidente escrevera no boletim devolvido a nota de 
inutilizado, rubricando-o, e conserva-lo-a, para os efeitos do 0.° 

5 do artigo 82.°. 

(1.1) Ja roi refenda em anterior nota a importAncia do n.O de inscricao no 
recenseamento. Da introdu9iio deste novo elemento resultou uma nova forma de 
identifica~o pelo eleitor no momento em que se apresenta perante a mesa para 
volar. Assim, a Lei n.O 14/79 preve nos n.os 1,2 e 3 do artigo 96.0 a nova fanna 
de identificacao, que de sc:guida sc: transcreve: 

"I. Cada eleitor, apresentando-se perante a mesa, indica 0 seu n.O de 
inscri~o no recenseamento e 0 seu nome, entregando ao presidente 0 bilhete de 
identidade, se 0 tiver. 

2. Na falta do bilhete de identidade, a identificac;ao do eleitor faz-se por 
meio de qualquer outro documento que contenha fotografia actualizada e que 
seja geralmente utilizado para identificac;ao, ou atraves de dois cidadaos eleitores 
que atestem, sob compromisso de honra, a sua identidade, ou ainda por reconhe
cimento unllnime dos membros da mesa. 

3. Reconhecido 0 eleitor, 0 presidente diz em voz alta 0 seu numero de 
inscri~o no recenseamento e 0 seu nome e, depois de verificada a inscri~o, 
entrega-lhe um boletim de voto". 
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ARTIGO 85.0 

(Voto em braneo e nulo) 

I - Correspondeni a voto em braneo 0 do boletim de voto 
que nao tenba side objecto de qualquer tipo de marca. 

2 - Correspondenl a voto nulo 0 do boletim de voto: 
a) No qual tenha sido assinalado mais de urn quadrado ou 

quando haja duVidas sobre 0 quadrado assinalado; 
b) No qual tenha side assinalado 0 quadrado correspon

dente a uma lista que tenha desistido das elei\Xies; 
c) No qual tenha sido feito qualquer corte, desenho ou 

rasura, ou quando tenha sido escrita qualquer palavra. 

3 - Nao senl eonsiderado voto nulo 0 do boletim de voto 
no qual a cruz, embora nao sendo perfeitamente desenhada ou 
excedendo os limites do quadrado, assinale inequivocamente a 
vontade do eleitor. 

ARTIGO 86.0 

(Dllvidas, reelama~Oes, protestos e eontraprotestos) 

I - Qualquer e1eitor inscrito na assembleia de voto ou qual
quer dos delegados das listas podenl suscitar duvidas e apresen
tar, por escrito, reclama~o, protesto au contraprotesto relativo 
as operaf;Oes eleitorais da mesma assembleia e instrui-lo com os 
documentos convenientes. 

2 - A mesa nao podeni negar-se a receber as reclama\Xies, 
os protestos e os contraprotestos, devendo rubrica-Ios e apensa
-los as aetas. 

3 - As reclama90es, os protestos e os eontraprotestos terao 
de ser obrigatoriamente objecto de delibera9iio da mesa, que a 
podera deixar para final se entender que isso nao afecta 0 anda
mento normal da vota9iio. 

4 - Todas as delibera90es da mesa serao tomadas por maio
ria absoluta dos membros presentes e fundamentadas, tendo 0 

presidente voto de desempate. 
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CAPITULO II 

Apuramenlo 

SEC~AO I 

Apuramento parcial 

ARTIGO 87.· 

(Operac;4o preliminar) 

Encerrada a vota~o, 0 presidente da assembleia de voto 
procedera a contagem dos boletins que nao foram utilizados e, 
bem assim, dos que foram inutilizados pelos eleitores. Encerra
-los-a num sobrescrito pr6prio, que fechan' e lacrara, para 0 

efeito do n.· 5 do artigo 82.· 

ARTIGO 88.0 

(Conlagem dos volanles e dos bolelins de volo) 

I - Em seguida, 0 presidente da assembleia de voto man
dara contar os votantes pelas descargas efectuadas nos cadernos 
eleitorais. 

2 - Concluida essa contagem, 0 presidente mandan. abrir a 
urna ou urnas a fim de conferir 0 numero de boletins de voto 
entrados, em rela~iio a cada 6rgiio autarquico, voltando a 
introduzi-Ios ai no fim da contagem. 

3 - Em caso de divergencia entre 0 numero dos votantes 
apurados nos termos do n.· I e dos boletins de voto contados, 
prevalecera, para efeitos de apuramento, 0 segundo destes 
mimeros. • 

4 - Sera dado imediato conhecimento publico do nUmero 
de boletins de voto por 6rgiio auuirquico atrave. de edital, que, 
depois de lido em voz alta pelo presidente, sera afixado a porta 
principal da assembleia de voto. 
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ARTIGO 89.' 

(Contagem dos votos) 

I - Separadamente para cada orgiio aullirquico e come
~ndo pela assembleia de £reguesia, seguida da assembleia muni
cipal e depois camara municipal, urn dos escrutinadores desdo
brara os boletins, urn a urn, e anunciara em voz alta qual a lista 
votada. 0 outro escrutinador registan\ numa folha branca ou, de 
preferencia, num quadro bern visivel os votDS atribuidos a cada 
lista, bern como os votos em bra neD e os votos nulDs. 

2 - Entretanto, os boletins de voto serao examinados e 
ex ibid os pelo presidente, que os agrupaIl\, com a ajuda de urn 
dos vogais, em lotes separados correspondentes a cada uma das 
listas votadas, aDs votos em braneD e aDs votos nulos. 

3 - Terminadas estas opera,5es, 0 presidente procederA a 
contraprova da contagem de votos registados na folha ou qua
dro atraves da contagem dos boletins de cada urn dos lotes 
separados. 

4 - Os delegados das lista' teriio 0 direito de examinar, 
depois, os lotes dos boletins de voto separados, sem alterar a sua 
composi93.o. Se entenderem dever suscitar duvidas au deduzir 
reclama,5es quanto a contagem ou quanto a qualifica(:iio dada 
ao voto de qualquer boletim, produzi-Ias-iio perante 0 presidente 
e, oeste ultimo caso, se nao forem atendidas, terao 0 direito de, 
juntamente com 0 presidente, rubricar 0 boletim de voto em 
causa. 

5 - 0 apuramento assim efectuado sera imediatamente 
publicado por edital afixado a porta principal do edificio da 
assembleia, em que se discriminarao por 6rgao autarquico 0 

numero de votos atribuidos a cada lista e 0 numero de votos em 
branco e os votos nulos. 

ARTIGO 90.' 

(Destino dos boletins de voto objecto de reclama,ao ou protesto) 

Os boletins de voto sobre os quais haja reclama(:iio ou pro
testo serao, depois de rubricados, remetidos a assembleia de apu
ramento geral, com os documentos que Ihes digam respeito. 0 
mesmo destino devera ser dado aos boletins de voto com votos 
nulos. 
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ARTIG09l.° 

(Destino dos restantes boletins) 

- Os restantes boletins de voto serao metidos em pacotes 
devidamente lacrados e confiados II guarda do juiz de direito da 
comarca. 

2 - Esgotado 0 prazo para a interposi<;iio dos recursos con
tenciosos, ou decididos definitivamente estes, 0 juiz promoven, a 
destrui<;iio dos boletins. 

ARTIGO 92.0 

(Acta das opera~Oes eleitorais) 

I - Competir" ao secretario proceder a elabora<;iio da acta 
das opera~es de vota<;iio e apuramento. 

2 - Da acta constarao: 
a) Os nomes dos membros da mesa e dos delegados das 

listas; 
b) A hora de abertura e de encerramento da vota<;iio e 0 

local da assembleia de voto; 
c) As delibera90es tomadas pela mesa durante as opera~es; 
d) 0 mimero total de eleitores inscritos e de votantes; 
e) 0 mimero de ordem nos cademos eleitorais dos eleitores 

que nao votaram e os nomes dos eleitores que vota
ram alraves de representante(14); 

f) Os nomes dos eleitores que solicitem seja mencionada na 
acta a sua absten<;iio em reJa<;iio a algum dos 6rgaos, 
devendo tam bern ser mencionado 0 6rgaos em que se 
abstiveram de votar, 

g) 0 mimero de votos obtidos por cada !ista e 0 de votos 
em braneD e de votDS nuIos 

h) 0 numero de boletins de voto sobre os quais haja ind
dido recJama<;iio ou protesto; 

i) As diverg~ncias de contagem, se as houver, a que se refere 
o n.o 3 do artigo 88.°, com a indicat;Ao precisa das 
diferen98s notadas; 

(74) De acordo com a ja citada Resolu~o 0.° 382J79 do Conselho da Revo
lucaa, 0 direito de voto nao pode ser exercido atraves de representante, pelo que 
nlio se aplica a parte final desta alinea. 
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j) Quaisquer outras oconi!ncias que a mesa julgar dignas de 
mem;ao; 

f) 0 numero de reclama90es, protestos e contraprotestos 
apensos II acta. 

ARTIG093.° 

(Envio a assembleia de apuramento geral) 

Nas vinte e quatro horas imediatas ao apuramento, os presi
dentes das assembleias de voto entregarao ao presidente da 
assembleia de apuramento geral ou remeterao pelo seguro do 
correio, ou por pr6prio, que cobrani recibo de entrega, as aetas, 
os cademos eleitorais e mais documentos respeitantes a elei~o. 

SEC<;Ao II 

Apuramento geral 

ARTIGO 94.

(Apuramento geral do circulo) 

o apuramento da elei9lio na Area de cada municipio e a pro
clama9lio dos candidatos eleitos de harmonia com os artigos 11.0 

e seguintes competem a urna assembleia de apuramento geral, a 
qual inicianl os seus trabalhos as 9 horas do quarto dia posterior 
ao da elei9lio, no edificio da camara m unici pal. 

ARTIGO 95'

(Assemblei. de apuramento geral) 

1 - A assembleia de apuramento geral senl com posta por: 
a) Urn magistrado judicial ou seu substituto legal, e, na sua 

falta, urn cidadao de comprovada idoneidade civica, 
designado pelo presidente do tribunal da rela9lio do 
distrito judicial respectivo, que servinl de presidente, 
com voto de qualidade ("); 

('~) Redacyao dada pc:lo Decreta-Lei n.O 841-AJ76, de 7 de Dezembro. 

53 



b) Urn jurista escolhido pelo presidente; 
c) Dois professores que leccionem na area do concelho, 

designados pela dire~o escolar respectiva; 
d) Quatro presidentes de assembleia de voto, designados 

pelo presidente da comissiio adminislraliva municipal; 
e) 0 chefe da secretaria da dimara municipal respectiva, 

que servira de secretaria, sem direito a voto. 
2 - A assembleia devera estar constituida ate a antevespera 

da elei.,ao, dando-se imediato conhecimento publico dos nomes 
dos cidadaos que a compoem, atraves de edital a afixar a porta 
da camara municipal. As designa~oes previstas nas alineas c) e 
d) do numero anterior deverao ser comunicadas ao presidente 
ate tres dias antes da elei.,ao. 

3 - Os candidatos e os mandatarios das listas poderao assis
tir, sem voto, mas com direito de reclama~o, protesto ou contra
protestc" aos trabalhos da assembleia de apuramento geral. 

4 - As assembleias de apuramento geral dos concelhos de 
Lisboa e Porto poderao ter composi.,ao alargada, atraves da 
designa.,ao de mais presidentes de assembleias de voto, desde que 
assim 0 entenda 0 respectivo presidente, que nesse sentido fani. as 
necessanas diligencias. 

5 - Os eleitores nomeados para exercerem fun~5es de mem
bros das assembleias de apuramento geral deverao ser dispensa
dos do dever de comparencia ao respectivo emprego ou servi~ 
durante 0 funcionamento efectivo das assembleias, sem prejuizo 
de todas as suas regalias, incluindo 0 direito a retribui.,ao. Para 0 

efeito deverao fazer prova bastante da sua qualidade de membros 
das assembleias de apuramento geral. (76). 

ARTIGO 96." 

(Elementos de apuramento geral) 

I - 0 apuramento geral sera realizado com base nas actas 
das operat;i)es das assembleias de voto, nos cademos eleitorais e 
demais documentos que os acompanharem. 

(1~) Nos termos do artigo 4,° do Decreta 0.° 778-0176. de 27 de Outubro: 
"As despesas com transportes e ajudas de custa inerentes ao destacamento 

de juizes para presidirem as assembleias de apuramento. em concelhQS diferentes 
daqueles em que exercern a judicatura, serao suportadas pelo Ministerio da Justica 
atraves do capitulo 6.°, artigo 138.°, do orcamento para 0 ana respectivo." 
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2 - Se faltarem os elementos de alguma das assembleias de 
voto, iniciar-se-a 0 apuramento com base nos elementos das 
assembleias que os enviarem, designando 0 presidente nova 
reunHio, dentro das quarenta e aito horas seguintes. para se con
cluirem os trabalhos e tomando, entretanto, as providencias 
necessarias para que a: falta seja reparada. 

3 Nos arquipe/agos C,) dos A~ores e da Madeira 0 apura
mento geral podenl basear-se em correspondencia telegrAfica 
transmitida pelos presidentes das camaras municipais ou das 
comissoes administra~ivas municipais. 

ARTIGO 97.0 

(OperacOes preliminares) 

I - No inicio dos seus trabalhos a assembleia de apuramento 
geral devers analisar as boletins de voto com votos nulos e adoptar 
urn criteria unifonne. 

2 - A assembleia de apuramento geral deveril decidir se 
devem ou nao cootaT-se as boletins de voto sobre os quais tenham 
recaido reclamacao ou protesto. 

3 - Em resultado das operacbes dos numeros anteriores 
deverao, se for caso disso, seT corrigidos os resultados da 
assembleia de voto respectiva. 

ARTIGO 98.0 

(OperacOes de apuramento geral) 

o apuramento geral consiste: 
a) Na verifica\,&o do numero total de eleitores inscritos e de 

votantes na area do respectivo municipio; 
b) Na verifica\,&o do numero total de votos obtidos por 

cada lista, do numero dos votos em branco e do 
numero de votos nulos; 

c) Na distribui\,&o dos mandatos pelas diversas listas; 
d) Na detennina\,&o dos candidatos eleitos por cada lista. 

(17) Regi6es Aut6nomas. 
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ARllG099.· 

(Proclama~o e publicaCAo dos resultados) 

Os resultados do apuramento gera! serio proclamados polo 
presidente e, em seguida, publicados por meio de edital afixado a 
porta do ediflcio da cAmara municipal. 

ARllGO 100.· 

(Acta do apuramenlo geral) 

I - Do apuramento gera! sera imediatamente lavrada acta, 
da qual constarlio os resultados das respoctivas oporacOcs, bem 
como as recIamacOes, protestos e contraprotestos apresentados 
de harmonia com 0 disposto no n.O 3 do artigo 95. 0 e as decisOes 
que sobre eles tenham recaido. . 

2 - Nos dois dias posteriores aquele em que. se concluir 0 

apuramento gera!, 0 presidente enviani dois exemplares da acta a 
Comissao Nacional de Eleiciles, polo seguro do correio ou por 
pr6prio, que cobran' recibo de entre8ll. 

3 - 0 tereeiro exemplar da acta, bem como toda a docu
menta~o presente a assembleia de apuramento gera!, serio 
entregues ao govemador civil, 0 qual os conservara e guardara 
sob sua responsabilidade. 

ARllGO 101.0 

(Resullado das eleiCOes) 

Nos trinta dias subsequentes a recepelio das aetas de toda. as 
assembleias de apuramento gera!, a Comissao Nacional das Elei
ciles elaborara e fara publicar na .. ' serie do Diorio da RepU
blica 0 resultado das eleiciles. de que conste: ("). 

56 

a) Numero dos eleitores inscritos, por freguesia e por 
municipio; 

b) NUmero de votantes, por freguesia e por municipio; 
c) Numero de votos em branco e votos nulos, por freguesia 

e por municipio; 

(71) Reda~o dada pelo Decreto-Lci n.D 757/76, de 21 de Outubro. 



d) N Urnero, com a rcspectiva percentagem, de votos atri
buldos a cada grupo de cidadios eleitorcs, partido, 

coliga~o ou frente, em rela~o a cada 6rglio autArquico; 
e) Numero de mandatos atribuidos a cada grupo de cida

daos eleitorcs, partido, coliga~o ou frente, em rela
~ a cada 6rglio autArquico; 

j) Nomes dos candidatos eleitos das diversas !istas em rela
~o a cada 6rglio autArquico. 

ARTIGD 102.0 

(CertidAo ou fotoc6pia de apuramento) 
Aos candidatos e aos mandatanos de cada !ista proposta a 

elei~o, bern como, se 0 requerer, a qualquer partido, ainda que 
nao tenha apresentado candidatos, scrao passadas pela secretaria 
da cAmara municipal certidOes ou fotoc6pias da acta de apura
mento geral. 

CAPITULO III 

ContenclolO alelloral 

ARTIGD 103.0 

(Recurso contencioso) 

I - As irregularidadcs ocorridas no decurso da vota~o e no 
apuramento parcial e geral podem ser apreciadas em recurso 
contencioso, desde que hajam sido objeeto de reclama~o ou 
protesto aprcsentados no aeto em que verificaram. 

2 - Da decisiio sobre a reclama~o ou protesto podem 
reCOITer, aiom do aprcsentante da reclama~o, protcsto ou con
traprotesto, os candidatos, os sellS mandatArios e os partidos 
politicos que na area do municipio concorrem a elei~o. 

3 - A peti~o especificara os fundamentos de facto e de 
direito do recurso e sera acompanhada de todos os elementos de 
prova, incluindo c6pia ou fotoc6pia da acta da ass.:mbleia em 
que a irregularidade tiver ocorrido. 
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ARTIGO 104.· 

(Tribunal competente e prazos) 

I - 0 recurso sera interposto no prazo de quarenta e oito 
horas, a contar da afixa~o do editai a que se refere 0 artigo 99.· 
(79), perante 0 tribunal da ,.larao correspondente ao distrilO 
judicial a que pertencer a sede do municipio, sendo aplictivel 0 

disposto no n.· 3 do artigo 25 .• (,0) 
2 - No prazo de quarenta e oito horas, 0 tribunal, em ple

mmo, decidira definitivamente do recurso, comunicando imedia
tamente a decisao ao govemador civil e II Comissao Nacional 
das Elei~. 

ARTIGO IOS,o 

(Nulidade das elei«Oes) 

I - A vota~o em qualquer assembleia de voto e a vota~o 
em toda a area do municipio s6 serao julgadas nulas desde que 
se hajam verificado ilegalidades e eslas possam influir no resul
tado geral da elei~o do respectivo 6rg1l0 autarquico. 

2 - Anulada a elei~o de uma au mais assembleias de voto, 
os actos eleitorais correspondentes serao repetidos no segundo 
domingo posterior II decisao, havendo lugar, em qualquer caso, a 
uma nova assembleia de apuramento geral. 

ARTIGO 106.· 

(Verifica«ao de poderes) 

Cada 6rg1l0 autarquico verificara os poderes dos candidatos 
proclamados eleitos. 

(79) Alteraf;io produzida pela rectificacrio pubJicada no Oiario da Republica, 
1.1 serle, n.O 7, de 10 de Janeiro de 1977. 

(10) Nos termos do art.O 102.0 da Lei n.O 28/82 0 recurso e fcito perante 0 
Tribunal Constituciona1 (ver pag.129 ). 
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TiTULO V 

lllcito elelloral 

CAPiTULO I 

IIIcllO penal 

SEC!;AO I 

Prlnclplos gerais 

ARTIGO 107." 

(Inirac90es eleilorais) 

E aplicavel as infracc;oes eleitorais previstas no presente 
diploma 0 disposto nos artigos 33." a 38.0 do Decreta-Lei 
n.O 25-A/76, de 15 de Janeiro. (81) 

SEC!;AO II 

Infracelies relatlvas a apresentaelo de candldaturas 

ARTIGO 108.0 

(Gandidalura de cidadAo inelegivel) 

Aquele que, nao tendo capacidade eleitoral passiva, dolosa
mente aeeitar a sua eandidatura sen\ punido com prisao ate dois 
anos e multa de 5000$ a 50 000$. 

(II) 0 Decreto-L..ei n.O 25-Aj76 roi revogado pela Lei n.O 69/18. pelo que 
ende se I~ "artigos 33.0 a 38.°" deve ler-sc "artigos 46,° a 51.° da Lei n.O 69/18. de 
3 de Novembro", 

59 



SEC(AO III 

Infrac~Oes relatlvas • campanha elelloral 

ARTIGO 109,0 

(Viola"Ao de deveres de neutralidade e imparcialidade) 

Os cidadaos abrangidos pelo artigo 48,0 que infringirem os 
deveres de neutralidade e imparcialidade ai prescritos serao 
punidos com prisao ate urn ano e multa de 2000$ a 20 000$, 

ARTIGO 110,0 

(Utiliza"Ao indevida de denomina"Ao, sigla ou simbolo) 

Aquele que durante a campanha eleitoral utilizar a denomi
nayiio, sigla ou simbolo de partido, coligayiio ou frente ou de 
grupo de cidadiios eleitores proponentes de lista com 0 intuito de 
o prejudicar ou injuriar sera punido com prisao ate urn ano e 
multa de 1000$ a 5000$, 

ARTIGO 111.0 

(Utiliza"Ao de publicidade comercial) 

Aquele que infringir 0 disposto no artigo 60,° sera punido 
com a multa de 10 000$ a 100 000$, 

ARTIGO 112· 

(Viola"Ao da liberdade de reuniAo eleitoral) 

Aquele que impedir a realizayiio ou prosseguimento de reuniao, 
comicio, cortejo ou desftle de propaganda eleitoral sera punido 
com prisao de seis meses a urn ana e multa de 1000$ a 10 000$, 
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ARTIGO 113," 

(Reunioes, comicios, desfiles OU cortejos ilegais) 

Aquele que promover reuni6es, comicios, desfiles ou cortejos 
em contraven\'iio com 0 disposto no artigo 50,0 sera punido com 
prisao ate seis meses. 

ARTIGO 114," 

(Violacao dos deveres dos proprietarios de salas de espectaculos 
e des que as explorem) 

o proprietario de sala de espectaculos ou aquele que a 
explora que naD cumprir as deveres impastos pelos artigos 54.0 e 
58, ° sera punido com prisao ate seis meses e multa de 10 ()()()$ a 
50 ()()()$, 

ARTIGO liS," 

(Violacilo das regras de propaganda eleitoral) 

I - Aquele que violar 0 disposto no artigo 55,°, n,O 3, sera 
punido com prisao ate seis meses e multa de I()()()$ a 10 ()()()$, 

2 - Aquele que furtar, destruir, rasgar, ou, por qu~lquer 
forma, inutilizar, no tode ou em parte, au tomar ilegivel 0 mate~ 
rial de propaganda eleitoral afixado, ou 0 desfigurar ou colocar 
por cima dele qualquer material com 0 fim de 0 ocultar sera 
punido com prisao ate seis meses e multa de I()()()$ a 10 ()()()$, 

3 - Nao serao punidos os factos previstos no numero ante
rior se 0 material de propaganda houver side afixado na pr6pria 
casa ou estabelecimento do agente sem seu consentimento ou 
contiver materia francamente desactualizada, (82) 

(12) Em nota ao artigo 5S,O foi abordada materia rtlacionada com propa
ganda grMica c sonora que nao esta prevista neste diploma. A Lei n.O 14/79. no 
seu artigo 138,0, cstabelece as san~ aplicaveis no caso de viola~o dos limites 
de propaganda gnifica e sonora para 0 processo eleitoMlI eta Ass. da Republica. 
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ARTIGO 116.' 

(Desvio de correspond,,"cia) 

o empregado dos correios que desencaminhar, retiver ou naD 
entre gar ao destinatario circulares, cartales au papeis de propa
ganda eleitoral de qualquer lista sera punido com prisao ate dois 
an os e multa de 500$ a 5000$. 

ARTIGO 117.' 

(Propaganda depois de encerrada a campanha eleitoral) 

I - Aquele que no dia da elei,ao ou no anterior filer pro
paganda eleitoral por qualquer meio sera punido com prisao ate 
seis meses e multa de 500$ a 5000$. 

2 - Aquele que no dia da elei,ao filer propaganda nas 
assembleias de voto ou nas suas imediac;5es ate 100m sera 
punido com prisao ate seis meses e multa de 1000$ a 10 000$. 

ARTIGO 118.' 

(Revela,ao ou divulgac;ao de resultados de sondagens) 

Aquele que infringir 0 disposto no artigo 51.° sera punido 
com prisao ate urn ano e multa de 5000$ a 10 000$. 

ARTIGO 119.' 

(Receitas ilicitas das candidaturas) 

- Os dirigentes de partidos politicos, os candidatos ou os 
mandatarios de listas propostas a eleic;ao que infringirem 0 dis
posto no artigo 63. 0 serao punidos com prisao ate dais anos e 
multa de 20 000$ a 100 000$. 

2 - Aos partidos politicos e aos grupos de cidadaos propo
nentes sera aplicada a multa de 20000$ a 100 000$, por cujo 
pagamento serao solid aria mente responsaveis as membros dos 
6rgaos centrais dos partidos e todos os cidadaos proponentes, 
sem prejuizo de a importiincia da contribui,ao recebida reverter 
para 0 Estado. 
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ARTIGO 120.' 

(Nilo contabiliza~ilo de despesas e despesas ilicitas) 

I - Os partidos ou grupos de cidadaos proponentes que 
infringirem 0 disposto no artigo 62.°, deixando de contabilizar 
quaisquer despesas de candidatura e campanha eleitoral, pagas ou 
a pagar por outras pessoas, serao punidos com a multa de 
20 000$ a 200 000$. . 

2 - A mesma pena sofrerao os partidos que excederem 0 

limite de despesas fixado no artigo 64. '. 
3 - Em ambos os casas responderao solidariamente pelo 

pagamento das multas os membros dos orgaos centrais dos parti
dos, bern como todos os cidadaos proponentes. 

4 - Aquele que, tendo feito quaisquer despesas de candida
tura e campanha eleitoral, naD as com unique ao partido em causa 
ate quinze dias sobre 0 da eleit;3o para efeitos do cumprimento do 
0.° 2 do artigo 62.°, sera punido com prisao ate seis meses e multa 
de 5000$ a 50 000$. 

ARTIGO 121.' 

(Nilo presta~ao de contas) 

I - Os dirigentes de partidos ou grupos de cidadaos propo
nentes que infringirem 0 disposto no artigo 65.' serao punidos 
com prisao ate dais aDOS. 

2 - Aos partidos sen! aplicada a multa de 20 000$ a 
200 000$, por cujo pagamento serao solidariamente responsaveis 
os membros dos 6rgaos centrais dos partidos. bern como lodos. os 
cidadaos proponentes. 
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SECC;AO IV 

Inlracl;Oes relatlvas a elelQiIo 

ARTlGD 122.' 

(Viola9Ao da capacidade eleitoral) 

I - Aquele que, nao possuindo capacidade eleitoral, se apre
sentar a votar sera punido com a multa de 500$ a 50()()$. 

2 - Se 0 fizer fraudulentamente, tomando a identidade de 
cidadao inscrito. sera punido com prisao ate dais anos e multa de 
5000$ a 100 000$. 

3 - Aquele que dolosamente violar 0 disposto no artigo 66.° 
sera punido com prisao ate dois anos e multa de 5000$ a 20 000$ 

ARTlGD 123.' 

(Admissao ou excluslio abusiva do voto) 

Aquele que concorrer para que seja admitido a votar quem 
nao tern esse direito ou para a exclusao de quem 0 tiver, e bern 
assim 0 medico que atestar falsamente uma impossibilidade de 
exercicio do direito de voto, sera punido com prisao ate dais anos 
e multa de 1000$ a 10000$. 

ARTIGD 124.' 

(Impedimento do sufragio por abuso de autoridade) 

A autoridade que, dolosamente, no dia da elei.ao fizer, sob 
qualquer pretexto, sair do seu domicilio ou permanecer fora dele 
qualquer eleitor para que nao possa ir votar sera punida com 
prisao ate dois an os e multa de 5000$ a 20 O()()$. 

ARTIGD 125.' 

(Voto plurimo) 

Aquele que dolosamente volar mais do que uma vez sera 
punido com prisao ate dois anos e multa de 20 000$ a 100 000$. 
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ARTIGO 126." 

(Mandata rio infiel) 

Aquele que aeompanhar urn cego ou urn deficienle a volar e, 
dolosamente, exprimir infielmente a sua vontade sera punido com 
prisiio ale dois anos e mulla de 5000$ a 20 000$. 

ARTIGO 127." 

(Violacao de segredo de volo) 

I - Aquele que, na assembleia de volo ou nas suas imedia
ciies ale 500m, usar de coael'lio ou artificio de qualquer nalureza 
au se servir do seu ascendente sabre 0 eleitor sera punido ·com 
prisao ate seis meses. 

2 - Aquele que, na assembleia de volo ou nas suas imedia
~OeS ate 500m, revelar em que lista vai votar ou votou sera 
punido eom multa de 100$ a 1000$. 

ART1GO 128." 

(Coaccao e artificio fraudulenlo sobre 0 eleilor) 

I - Aquele que usar de violeneia ou ameaca sobre qualquer 
eleilor ou que usar de enganos, artificios fraudulenlos, falsas nOli
cias au qualquer Dutro mcio ilicito para 0 constranger ou induzir 
a votar em determinada lista au a abster-se de votar sera punido 
com prisao ate dais anos. 

2 - Sera agravada a pena prevista no numero anterior se a 
ameaca for cometida com usa de arma ou a violencia for exercida 
por mais de duas pessoas. 

ARTIGO 129." 

(Abuso de !uncaes publicas ou equiparadas) 

o cidadiio inveslido de poder publico, 0 funciomirio ou 
agente do Estado ou de Dutra pessoa colectiva publica e 0 minis
lro de qualquer culto que, abusandrrdas suas func;oes ou no exer· 
cicio das mesmas, se servir delas para constranger ou induzir os 
eleitores a votar em determinadas listas ou a abster·se de votar 
nelas sera punido com prisiio ate dois anos e mulla de IO 000$ a 
100 000$. 
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ARTIGO 130.0 

(Despedimento ou ameaca de despedimento) 

Aquele que despedir au ameaear despedir alguem do seu 
emprego, impedir au ameaear impedir alguem de obter emprego, 
aplicar au ameaear aplicar qualquer outra sa ncaa abusiva, a tim 
de ele votar OU naD votar, porque votou OU naD votou em certa 
lista de candidatos, au porque se absteve au nao de participar na 
campanha eleitoral sera punido com prisao ate dais anos e multa 
ate 20000$, sem prejuizo da imediata readmissao do empregado, 
se a despedimento au outra saneao abusiva tiver chegado a 
efectivar-se. 

ARTIGO 131.0 

(Corrupcao eleitoral) 

I - Aquele que par causa da eleieao oferecer, prometer au 
conceder emprego publico ou privado ou Dutra caisa ou vanta
gem a urn ou mais eleitores OU, por acordo com estes, a uma 
terceira pessoa, mesmo quando a caisa ou vantagem utilizadas 
prometidas au conseguidas forem dissimuladas a titulo de 
indemnizaeao pecuniaria dada ao eleitor para despesas de via
gem ou de estada ou de pagamento de alimentos ou bebidas ou a 
pretexto de despesas com a campanha eleitoral, sen\ punido com 
prisao ate dais anos e multa de 5000$ a 50000$. 

2 - A mesma pena sera aplicada ao eleitor que aceitar qual
quer dos beneficios previstos no numero anterior. 

ARTIGO 132.0 

(Nao exibicao da urna) 

- 0 presidente da mesa da assembleia de voto que nao 
exibir a uma perante os eleitores antes do inicio da vota~o sera 
punido com multa de 1000$ a 10000$. 

2 - Se na uma se encontrarem boletins de voto nao intra
duzidos pelo presidente, sen\ este punido tam bern com a pena de 
prisao ate seis meses. 
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ARTIGO 133." 

(Introducao de boletins na urna, desvio desta 
au de boletins de voto) 

Aquele que fraudulentamente introduzir boletins de voto oa 
uma, antes ou depois do inicio da vota~o, se apoderar da uma 
com as boletins de voto nela recolhidos, mas ainda nao apura
dos, au se apoderar de urn au mais boletins de voto em qualquer 
momento~ desde a abertura da assembleia eleitoral ate ao apu
ramenta geral da elei~o. sera punido com prisao ate dais aDos e 
multa de 20000$ a 200000$. 

ARTIGO 134." 

(Fraudes da mesa da assembleia de voto 
e da assembleia de apuramento geral) 

I - 0 membra da mesa da assembleia de voto que dolosa
mente apuser au consentir que se aponha nota de descarga em 
eleitor que nao votOll ou que naD a apuser em eleitor que votou, 
que trocar na leitura dos boletins de voto a lista votada, que 
diminuir ou aditar votes a uma lista no apuramento ou que por 
qualquer modo falsear a verdade da eleieao senl punido com 
prisao ate dais anos e multa de 20000$ a 100000$. 

2 - As mesmas penas serae aplicadas ao membra da assem
bleia de apuramento geral que cometer qualquer dos aetas pre
vistas no numera anterior. 

ARTIGO 135." 

(Obstrucao II fiscalizaCao) 

I - Aquele que impedir a entrada au saida de qualquer dos 
delegados das listas nas assembleias eleitorais au que par qual
quer modo tentar opor-se a que eles exen;arn todos os poderes 
que Ihes sao conferidos pela presente lei senl punido com prisao 
de seis rneses a urn ano. 

2 - Se se tratar do presidente da mesa, a pena sera de prisao 
ate dois anos. 
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ARTIGO 136.° 

(Recusa de receber reclamaQOes, protestos 
ou contraprotestos) 

o presidente da mesa da assembleia eleitoral que injustifica
damente se recusar a feeeher a reclama~o, protesto ou contra
protesto sen\ punido com prisao ate urn ano e multa de I ()()()$ a 
5()()()$, 

ARTIGO 137.° 

(ObstruQao dos candidatos ou dos delegados das listas) 

o candidato ou delegado das listas que perturbar gravemente 
o funcionamento regular das opera~oes eleitorais sera punido 
com prisao ate urn ano e multa de I ()()()$ a 10000$. 

ARTIGO 138,0 (") 

(PerturbaQOes das assembleias de voto) 

I - Aquele que perturbar 0 regular funcionamento das 
assembleias de voto com insultos, ameaQaS ou actos de violfncia, 
originando tumulto, sera punido com prisao ate dois aDOS e 
multa de 500S a 20()()()$. 

2 - Aquele que durante as operaQoes eleitorais se introduzir 
nas assembleias de voto sem teT direito a faze-Io e se recusar a 
sair, depois de intimado pelo presidente, sera condenado a prisao 
ate tres meses e multa de 500$ a 5 ()()()$. 

3 - A mesma pena do Dumero anterior, agravada com pri
sao ate seis meses. sera aplicada aos que se introduzirem nas 
referidas assembleias munidos de annas, independentemente da 
imediata apreensao destas. 

(83) 0 ;~i; ide;ico da Lei n,O 14/79 foi cxpressamente revogado (artigo 6.", n." 2 do 
Decrcto-Lei n,o 400/82, que aprova 0 novo COdigo Penal), Vcr exccrto do Codigo 
Penal na pagina 147 
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ARTIGO 139.· 

(Nilo compa~ncia da fo~ armada) 

Sempre que seja necessaria a presen~ da for~ armada nos 
easos previstos no artigo 81.0 , n.O 3, 0 comandante da mesma 
sera punido com pena de prisiio ate urn ana se injustificadamente 
MO comparecer. 

ARTIGO 140.· 

(Nilo comparecimento ao dever de participaciio 
no processo eleitoral) 

Aquele que for nomeado nos termos dos artigos 37.· e 38.0, 
n.o 2, para fazer parte da mesa de assembleia de voto e, sem 
motivo de for~ maior ou justa causa, nao assurnir ou abando
nar essas fun~Oes sera punido com multa de 1000$ a 20000$. 

ARTIGO 141.0 (") 

(FalsificacAo de cadernos, boletins, actas 
ou documentos relativos II eleicAo) 

Aquele que, por qualquer modo, viciar, substituir. suprimir, 
destruir ou composer falsamente os cademos eleitorais, os bole
tins de voto, as aetas das assembleias de voto ou de apuramento 
ou quaisquer dos documentos respeitantes Ii eleicAo sera punido 
com prisao ate dois anos e multa de 10000$ a 100000$. 

ARTIGO 142.0 

(Dentlncia caluniosa) 

Aquele que dolosamente imputar a outrem, sem fundamento, 
a pratica de quaIquer infra~o prevista na presente lei sera 
punido com as penas aplicadas Ii denUncia caluniosa. 

(I.) Ver nota anterior. 
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ARTIGO 143.0 

(Reclarna~ao e recursos de rna fe) 

Aquele que com rna fe apresentar reclama.,ao, recurso, pro
testa ou contraprotesto ou aquele que impugnar decisoes dos 
6rglios eleitorais atraves de recurso manifestamente infundado 
sen\ punido com rnulta de 500$ a 10000$. 

ARTIGO 144.0 
(Nao cumprimento de Qutras obrigacoes impostas na lei 

e salvaguarda de pena rnais grave) 

I - Aquele que DaO cumprir nos seus precisos termos quais
quer das obriga~Oes que Ihe silo impostas pela presente lei ou 
retardar injustificadamente 0 seu cumprimento sera, oa falta de 
incrirnina~o especial, punido com multa de 1000$ a 10000$. 

2 - As penas consideradas pelo presente diploma nao preju
dicam a aplica~o de pena mais grave prevista pela lei gera!. 

ARTIGO 145.0 
(Nao curnprirnento de outras obriga~Oes irnpostas por lei) 

Aquele que nilo cumprir nos seus precisos tennos quaisquer 
obriga~ que Ibe sejam impostas pelo presente diploma ou nao 
praticar os aetas administrativos necessarios para a sua pronta 
execu~o ou aioda retardar injustificadamente 0 seu cumprimento 
sera, na Calta de incrirnina~o especial ou de procedimento disci
plinar adequado, punido com multa de 1000$ a 10000$. 

CAPiTULO II 

IIIclto dlsclpllnar 

ARTIGO 146.0 

(Responsabilidade disciplinar) 

As infrac~iies previstas neste diploma constituirao tambem 
falta disciplinar quando cometidas por agente sujeito a respon
sabilidade disciplinar. 
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TITULO VI 

DI.po.I~. Iinal. 

ARTIGO 147,' 

(CertidOes) 

Serao obrigatoriamente passadas, a requerimento de qual
quer interessado, no prazo de tres dias: 

a) As certidoes necessarias para instruc;ao do processo de 
apresenta,.ao de candidaturas; 

b) As certidoes de apuramento geral. 

ARTIGO 148,' (") 

(lsencOes) 

Sao isentos de quaisquer taxas OU emoiumentos, impasto do 
selo e imposto de justit;a, conforme os casos: 

0) As certid6es a que se refere 0 artigo anterior; 
b) Todos os documentos destinados a instruir 0 processo 

de apresenta,.ao de candidaturas; 
c) Todos os documentos destinados a instruir quaisquer 

reciamacoes, protestos ou contraprotestos nas assem
bleias de volO ou de apuramento geral, bern como 
quaisquer reciamacoes ou recursos previstos na lei; 

d) Os reconhecimentos notariais em documento para fins 
eleitorais; 

e) As procuracoes fareoses a utilizar em reclamacoes e 
recursos previstos na presente lei, devendo as mesmas 
especificar os processos a que se destinam. 

(I~) Redac~o dada pelo Decreta-Lei n.O 757{76, de 21 de Outubro (suple
mento ao Diaria da RepUblica, da mesma data). 
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ARTIGO 149.· (") 

(Contagem de prazos) 

I - Quando qualquer processo tixado no presente diploma 
envolva a interven~o de entidades ou servi~s publicos, 0 termo 
dos prazos respectivos deve considerar...: referido ao termo do 
hOMO normal das respectivas reparti~ ou servi~s. 

2 - Para efeitos do disposto no artigo 17.°, as secretarias 
judiciais terao 0 seguinte hOMo, aplicavel a todo 0 Pais: 

Das 9 horas e 30 minutos ~ 12 horas e 30 minutos; 
Das 14 horas ~ 18 horas. 

ARTIGO 149.·-A (") 

(Direito subsidiario) 

Em tudo 0 que nao estiver regulado no presente diploma 
aplica...: aoS actos que impliquem interven~o de qualquer tri
bunal 0 disposto no C6digo de Processo Civil quanto ao pro
cesso declarativo, com exce~o dos n." 4 e 5 do artigo 145.°. 

ARTIGO ISO.· 

(A~ores e Madeira) 

As fun~Oes atribuidas polo presente diploma aos governos 
civis serao, quanto aos A~res e Madeira, desempenhadas pola 
entidade que 0 respectivo Governo Regional designe. 

ARTIGO 151." ( .. ) 

(Resolu~o de duvidas e preenchimento de lacunas) 

o Governo podera, por decreto conjunto do Ministro da 
Ministro Administra~o Interna e do da Justi~, ajustar e regu
Iamentar os aspectos tt!cnicos em rela~o aos quais, dada a falta 
de experi!ncia neste tipo de eleil"'les. se veritique a necessidade de 
reajustamentos. 
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ART/GO /52.· (") 

(Prests~ao de ;n'orms~(jes) 

Os direclores dos eSlabelecimentos psiquitilricos. os juizes de 
direito. as audilores dos tribunais militaTes e as conservatd,ias 
do regislo civil enviarao, ale cinquenla dios anleS do dia da elei
~ii(). aos presidentes das comiss5es administralivas municipais da 
residencia dos eleilores respeclivos rela~iio. por freguesia, das 
que, depois de 24 de Fevereiro de 1976 e ale sessenta dias anles 
da elei~iio. se lomaram incapazes. il face da legisla~iio eleiloral, 
ou falecerem e de que ,enham conhecimenlo no ambilo da sua 
aClividade. 

ART/GO /53 .• (90) 

(lnexjst~ncia de comissao administrativa municipal) 

As fun~{jes atribuldas pelo presente diploma aos presidenles 
das comissDes administrativas municipais serao desempenhadas 
pelo chefe de secrelaria da camara municipal nos casos em que. 
por qua/quer ma/iva, nao exista comissao administrativa 
municipal. 

ART/GO /54.· (") 

(Administredores de bSirro) 

As fun~{jes atribuldas pelo presente diploma aos presidenles 
das comissoes administralivas municipais serao, nos conce/hos 
de' Lisboa e Porto, desempenhadas pelos adminislradores de 
bairro. 

(89) Por fon;:a da Lei R.O 69/78, este preceito caducou. devendo seguir-se as nonnas 
constantes dos artigos 28,0, 29,0 e 30.0 do dtado diploma. 
(<,10) Preceito caducado. 
(91) Ver nota (45). 
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ARTIGO 155.0 

(Lista dos eleitos) 

As camaras municipais enviariio ao Secretariado Tt!cnico dos 
Assuntos para 0 Processo Eleitoral do Ministerio da Adminis
tra\'lio Interna, ate trinta dias ap6s a elei\'lio, os nomes e demais 
elementos de identifica\'lio dos cidadilos eleitos e respectivos car
gos ou lugares.-

ARTIGO 156.0 

(Legisla~ao revogada) 

Consideram-se revogadas todas as disposi~es sobre organi
za\'lio do processo eleitora! contidas no C6digo Administrativo. 

ARTIGO 157.0 

(Entrada em vigor) 

Este diploma entra em vigor no dia seguinte ao da sua 
publica\'lio. 

Visto e aprovado em Conselho de Ministros. - Mario 
Soares. 

Promulgado em 27 de Setembro de 1976. 

Publique-se. 

o Presidente da Republica, ANT6NIO RAMALHO EANES. 

74 



ELEICAO DA 

~ 
ASSEMBLEIA DE FREGUESIA 

FRECUESIA CE: 
CONCELHJ DE: 

DENOfv!INICitJ SlOLA 5MBOLO 0 =- 0 , 
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ELEI<;:.Ao DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA 

FR£GU£s/A D£: ___________ _ 

CONC£LHO D£: ___________ _ 

DENOMINAC;:.AO BIOLA SfMSCLO 

= = 
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= 
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= = 
= = 
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o 
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ELEICAo DA 
ASSEMBLEIA MUNICIPAL ~~ 6 ~ 

CONCELHO DE: ~ 

DENOMINN;iJIJ S/GLA SiMBOLO 0 
0 
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.... .. ELElcAo DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

CONCELHODE: ___________ _ 

aENOMINAQAD BIOLA 

= = 
=, = 

= = 
= 
, 

c:::=. 

= , 

= 
= 

~ 'U ~ ~ 

~ 

aiM BOLO D 
D 
D 
0 
D 
D 
D 
D 
D 
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ELEICAO DA 
CAMARA MUNICIPAL BE CONCELHO DE: " 

DENOMINAr;Ao SlGLA SiMBOLO 0 
0 

= 0 
0 

c:: 0 , 0 c:::= ! 

C:=j 0 
= 0 

= 0 
0 

=, = 0 
r= = 0 
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= 0 
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0 
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79 



ELElcAO DA CAMARA MUNICIPAL 

CONCELHO DE: __________ _ 

CENDMINAr;:AC SIGLA SiMBOLO 0 
= 0 

= = = 0 
= D 

=== =- D 
= = 0 

=- 0 
=== = 0 

= 0 
= 0 
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DIREITO DE REUNIAO 

Decreto-Lei n.O 406/74 
de 29 de Agosto 

A lim de dar cumprimento ao disposto no Program a do 
Movimento das For9as Armadas, B, n,o 5, alinea b), 

Usando da faculdade conferida pelo n,o I, 3,0, do artigo 16,0 
da Lei Constitucional n,o 3/74, de 14 de Maio, 0 Governo 
Provis6rio decreta e eu promulgo, para valer como lei, 0 

seguinte: 

ARTIGO 1.0 

1. A todos as cidadaos e garantido 0 livre exercicio do direito 
de se reunirem pacificamente em lugares publicos, abertos ao 
publico e particulares, independentemente de autoriz8'Yoes. para 
fins nao contrarios a lei, it moral, aos direitos das pessoas singula
res ou colectivas e it ordem e it tranquilidade public as. 

2. Scm prejuizo do dire ito it crltiea, serao interditas as 
reunioes que pelo seu objecto of end am a honra e a consideracao 
devidas aos orgaos de soberania e as Fareas Armadas. 

ARTIGO 2,0 

1. As pessoas ou entidades que pretendam realizar reunioes, 
comicios, manifestacoes ou desfiles em lugares publicos ou abertos 
ao publico deverao avisar por escrito e com a antecedimcia minima 
de dois dias uteis 0 govemador civil do distrito ou 0 presidente da 
camara municipal, conforme 0 local da aglomera~ao se situe ou 
nao na capital do distrito. 

2. 0 aviso devera ser assinado por tres dos promotores 
devidamente identificados pelo nome, profissao e .morada ou 
tratando-se de associa~6es, pelas respectivas direc~6es. 

3. A entidade que receber 0 aviso passani recibo comprova
tivo da sua recep~ao. 

ARTIGO 3,0 

I. 0 aviso a que alude 0 artigo anterior devera ainda conter a 
indica~ao da hora, do local e do objecto da reuniao e, quando se 
trate de manifesta~6es ou desfiles, a indica~ao do trajecto a 
seguir. 
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2. As autoridades competentes s6 poderao impedir as reunioes 
eujo objeeto ou tim contrarie 0 disposto no artigo 1.°, entendendcr 
-se que nao sao levantadas quaisquer objeecoes, nos termos dos 
artigos 1.0 , 6. 0 , 9.° e 13.0 , se estas nao forem entregues por eserito 
nas moradas indicadas pelos promotores no prazo de vinte e quatro 
horas. 

ARTIGO 4.0 

Os cortejos e desfiles s6 poderao ter lugar aos domingos e 
feriados, aos sabados, depois das 12 horas, enos restantes dias, 
depois das 19 horas e 30 minutos. 

ARTIGO 5.0 

I. As autoridades s6 poderao interromper a realiza~ao de 
reunioes, eomicios, manifestacoes ou desfiles realizados em luga
res publicos ou abertos ao publico quando forem afastados da sua 
finalidade pela pratiea de aetos contrarios it lei ou it moral ou que 
perturbem grave e efectivamente a ordem e tranquilidade 
publicas, 0 livre exercicio dos direitos das pessoas ou infrinjam 0 

disposto no n.O 2 do artigo 1.0 • 

2. Em tal caso, deverao as autoridades competentes lavrar 
auto em que descreverao «os fundamentos}) da ordem de 
interrupc;ao, entregando copia desse auto aos promotores. 

ARTIGO 6.0 

I. As autoridades poderao. se tal for indispensavel ao born 
ordenamento do trimsito de pessoas e de veiculos nas vias publicas, 
alterar os trajectos program ados ou determinar que os desfiles ou 
cortejos se fa~am s6 por uma das metades das faixas de 
rodagem. 

2. A ordem de alteracao dos trajectos sera dada por escrito aos 
promotores. 

ARTIGO 7." 

As autoridades deverao tomar as necessarias providimcias 
para que as reunioes, cornicios, manifestacoes ou desfiles em luga
res publicos decorram sem a interferimcia de eontramanifestacoes 
que possam perturbar 0 livre exercicio dos direitos dos 
participantes, podendo, para tanto, ordenar a comparimcia de 
representantes ou agentes seus nos locais respectivos. 
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ARTIGO 8,0 

1. As pessoas que forem surpreendidas armadas em reuni6es, 
comicios, manifesta~6es ou desfiles em lugares publicos ou abertos 
aD publico incorrerao nas penalidades do crime de desobediencia, 
independentemente de outras san~oes que caibam ao casa. 

2. Os promotores deverao pedir as annas aos portadores delas 
e entrega-Ias as autoridades, 

ARTIGO 9,0 

As autoridades referidas no artigo 2.0 devenio reservar para a 
realiz8'rao de reuni6es ou cornicios determinados lugares publicos 
devidamente identificados e delimitados, 

ARTIGO 10,0 

1. Nenhum agente de autoridade podera estar preseote nas 
reunioes realizadas em recinto fechado, a OilO ser mediante 
solicitacao dos promotores. 

2 - Os promotores de reunioes ou cornicios publicos em luga
res fechados, quando na~ solicitem a presenca de agentes de auto
ridade, fieaeio responsaveis, nos termos legais comuns, pela 
manutenc;ao da ordem dentro do respectivo recinto. 

ARTIGO 11.0 

As reunioes de outros ajuntamentos objectos deste diploma 
nao poderao prolongar-se para alem das 0,30 horas, salvo se rea
lizadas em recinto fechado, em salas de espectaculos, em edificios 
sem moradores, ou em caso de terem moradores, se forem este os 
promotores ou tiverem dado 0 seu assentimento por escrito. 

ARTIGO 12,0 

Nao e pennitida a realizac;ao de reUnIoes, cormclos ou 
manifestac;oes com ocupac;ao abusiva de edificios publicos ou 
particulares. 

ARTIGO 13,0 

As autoridades referidas no n.O I do artigo 2.°, solicitando 
quando necessario ou conveniente 0 parecer das autoridades 

. militares ou outras entidades, poderio, por razoes de seguranc;a, 
impedir que se realizem reunioes, comicios, manifestac;oes ou des-
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files em lugares publicos situados a menos de 100 m das sedes dos 
6rgaos de soberania, das instalac;oes e acarnpamentos militaTes all 
de fon;3s militarizadas, dos estabelecimentos prisionais, das sedes 
de representac;6es diplomaticas au consulaTes e das sedes de 
partidos politicos. 

ARTIGO 14.° 

I. Das decisoes das autoridades tomadas com violaeao do dis
posto neste diploma cabe recurso para os tribunais ordinarios, a 
interpor no prazo de quinze dias, a contar da data da decisao 
impugnada. 

2. 0 recurso s6 poderiL ser interposto pelos promotores. 

ARTIGO 15.° 

1. As autoridades que impec;am au tentem impedir. fora do 
condicionalismo legal, 0 livre exercicio do direito de reuniao 
incorrerao na pena do artigo 291. 0 do COdigo Penal e ficarao 
sujeitas a procedimento disciplinar. (1). 

2. Os contramanifestantes que interfiram nas reumoes, 
comicios, manifestac;;6es ou desfiles e impedindo ou tentando 
impedir 0 livre exercicio do dire ito de reunHio incorrerao nas 
saneoes do artigo 329. ° do Cooigo Penal (2). 

3. Aqueles que realizarem reunioes, comicios, manifestalYoes 
ou desfiles contrariamente ao disposto neste diploma incorrerao no 
crime da desobedUmcia qualificada. 

ARTIGO 16.° 

I. Este diploma nao e aplicavel as reunioes religiosas rea
lizadas em recinto fechado. 

2. Os artigos 2.0 , 3.° e 13.° deste diploma nao sao aplic3veis 
as reunioes privadas, quando realizadas em local fechado mediante 
convites individuais. 

Visto e aprovado em Conselho de Ministros - Vasco dos 
Santos Gonralves - Manuel da Costa Bras - Francisco 
Salgado Zenha. 

Visto e aprovado em Conselho de Estado. 
Promulgado em 27 de Agosto de 1974. 
PUblique-se. 
o Presidente da Republica, ANTONIO DE SPINOLA. 

(I) e (2)os preceitos equivalentes ao actual COdigo Penal sao, respectivamente. os 
artigos 417,0 e 156,0, 
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LEI DOS PARTIDOS POLiTICOS 

Decreto-Lei n.· 595174 

de 7 de Novembro 

Os partidos politicos constituem uma forma particularmente 
importante das associa,6es de natureza politica. 0 desenvolvi
mento natural do processo associativo em Portugal impos ja 
como facto politico a existencia de partidos politicos. A necessi
dade de se criarem condi,6es para aperfei,oamento, por forma 
institucional, da via democnitica da participa\'iio dos cidadaos na 
vida politica toma imperioso regular-se imediatamente essa forma 
associativa. 

Os partidos politicos ja revelaram, quando efectivamente dis
pastas a assumir os encargos e responsabilidade de governo, a 
sua capacidade de mobiliza~o e interven~ao na vida politica do 
Pais. 

Devendo a accao partidaria prosseguir-se sem ambiguidades 
Dll·equivDcoS que perturbem 0 comum dos cidadaos, previram-se 
diversas obriga96es no dominio da publicidade e assim se espera 
que a vida politica ganhe em clareza e os cidadaos em conheci
mento dos fins e meios que cada partido se propoe, 0 que 0 

mesmo e dizer, em liberdade. 
Os partidos beneficiarao de isen,6es fiscais, corolirio do 

reconhecimento da importancia e significado da sua ac9Ao na 
vida politica. Porem, a manutem;ao dessas isem;oes so teni lugar 
se 0 partido representar efectivamente uma realidade do ponto 
de vista eleitoral. 

A liberdade de associa9Ao dos partidos nacionais com parti
dos congeneres, ou a sua filia9ao em organiza90es de ambito 
internacional, sofre naturalmente os limites impostos pela neces
sidade de se salvaguardar a sua independencia, 0 que e exigido 
pelo direito da sua participa9ao politica no funcionamento dos 
orgaos de soberania. 

Nestes term os: 
Usando da faculdade conferida pelo n.O I, 3." do artigo 16.° 

da Lei Constitucional n.O 3f74, de 14 de Maio, 0 Governo Provi
sorio decreta e eu promulgo, para valer como lei 0 seguinte: 
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Artigo 1.° 

(NOy80) 

I. Por partidos politicos entendem-se as organizayoes de 
cidadaos, de caracter permanente, constituidas com 0 objectivo 
fundamental de participar democraticamente na vida politica do 
Pais e de concorrer, de acordo com as leis constitucionais e com 
os seus estatutos e programas publicados, para a formayao e 
expressiio da vontade politica do povo, intervindo, nomeada
mente, no processo eleitoral mediante a apresenta~o ou 0 

patrocinio de candidaturas. 
2. Os partidos politicos gozam de personalidade juridica nos 

termos do presente diploma e regem-se, em tudo quanto niio for 
contnirio ao mesmo, pelas normas estabelecidas no Decreto-Lei 
n.O 594/74, de 7 de Novembro. 

Artigo 2.° 

(Fins) 

Com vista ao conseguimento dos seus objectivos, os partidos 
poderiio propor-se: 

a) Contribuir para 0 exercicio dos direitos politicos dos 
cidadiios e para a determinayao da politica nacional, 
designadamente atravos da participayao em eleiyOes 
ou atraves de outros meios democraticos; 

b) Definir programas de govemo e de administrayao; 
c) Participar na actividade dos 6rgiios do Estado e das 

autarquias locais; 
d) Criticar os actos do Govemo e da administrayao publica; 
e) Promover a educa~o civica e 0 esclarecimento e doutri

nayao politica dos cidadiios; 
j) Estudar e debater os problemas da vida nacional e inter

nacional e tomar posiyao perante eles; 
g) Em geral, contribuir para 0 desenvolvimento das institui

yoes politicas. 

Artigo 3.° 

(AssociayOes politicas) 

I. As associayoes de natureza politica que prossigam alguns 
dos fins previstos no artigo anterior nao beneficiam do estatuto 
de partido politico fixado neste diploma. 
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2. 10 vedado as associa~iies de natureza politica prosseguir os 
fins previstos nas alineas aj e () do artigo anterior. 

Artigo 4.n 

(Organiza90es associadas) 

Os partidos podem constituir au associar it sua ac~o outras 
organiza~iies. 

Artigo 5." 

(Constitui9ilO) 

I. Nao carece de autoriza9lio a constitui9lio de qualquer par
tido politico. 

2. 0 partido adquire a personalidade juridica por inscri9lio no 
registo pr6prio existente no Supremo Tribunal de Jus/ira (I). 

3. A inscri9lio de urn partido teni de ser requerida, pelo 
menos, por cinco mil cidadaos, maiores de 18 aDOS, sem distinc;iio 
de sexo, raea au cor, residentes no continente all ilhas adjacentes, 
no pleno gozo dos seus direitos politicos e civis. 

4. 0 requerimento de inscri9lio, dirigido ao presidente do 
Supremo Tribunal de Justira (') sera acompanhado de docu
mento cornprovativo de que as cidadaos estao inscritos no recen
seamento eleitoral, bern como da relac;iio nominal dos requeren
tes. do projecto de estatutos e da denomina9lio, sigla e simbolo do 
partido. 

5. As assinaturas no requerimento, que sera feita em papel 
comum de viote e cinco linhas, isento de selo, serao reconhecidas 
gratuitamente por notario. 

6. A denomina9lio, sigla e simbolo de urn partido nao padem 
seT identicos au semelhantes a quaisquer outros de partido ante
rionnente inscrito. A denominac;iio dos partidos nao podeni con
sistir no nome de uma pessoa ou de uma igreja e 0 seu simbolo 
ou emblema nao pode confundir-se ou ter rela9lio grafica ou 
fonetica com simbolos e emblemas nacionais au com imagens e 
simbolos religiosos (7). 

Compete ao presidente do Supremo Tribunal de Jus/ira (-') 
apreciar a identidade ou semelhan98 das denomina~iies, siglas e 
simbolos dos partidos. 

(I) a (6) Dnde se Ie "Supremo Tribunal de lustica" deve Jer-se Tribunal Cons
lilucional (Lei n.O 28/82. an.O 9.") 
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7. A decisao do presidente do Supremo Tribunal de Jus/ira 
(4) que ordenar ou rejeitar a inscri\'lio de urn partido sera publi
cada na 2.' serie do Diario do Govemo ('). 

8. Da inscri\'lio ou OlIo de urn partido contra 0 disposto neste 
artigo cabe recurso para 0 Supremo ('), em sessao plena, 0 qual 
devere ser interposto pelo partido ou partidos interessados ou 
pelo Ministorio Publico no prazo de dois dias, a contar da publi
ca\'lio da decisao. 0 recurso sera decidido no prazo de vinte e 
quatro horas (9). 

9. Se 0 partido politico cuja inscri\'lio tiver sido r"""sada com 
base no disposto no n.O 6 deste artigo proceder, no prazo de dois 
dias, a altera\'lio ou substitui\'lio da denomina\'lio, sigJa ou sm
bolo, em termos de vir a ser ordenada a sua inscri~, esta considerar
-se-a feita na data da publica~lio no Diario do Governo, 
da decislio inicial que recusou a inscri\'lio. A decisao do presidente 
do Supremo (') sobre a altera\'lio ou substitui\'lio propostas 
devera ser tomada no prazo de dois dias (10). 

Artigo 6.0 

(Capacidade) 

l. Os partidos politicos tern capacidade juridica nos termos 
previstos no presente diploma e na legisJa\'lio sobre associa~s. 

2. Os partidos nlio tern capacidade para negociar conven~Oes 
colectivas de trabalho nem podem ser abrangidos pelo alarga
mento do ambito de quaisquer conven~5es colectivas, mas estao 
sujeitos nas rela~ com os seus trabalhadores as normas do . 
regime juridico do contrato individual de trabalho e as obriga~ 
decorrentes da seguran~ social. Considera-se, porom, como justa 
causa de despedimento 0 facto de 0 trabalhador se filiar em par
tido diferente daquele que 0 emprega ou fazer propaganda contra 
ele ou a favor de outro partido. 

Artigo 7.° 

(Principio democratico) 

A organiza\'lio interna de cada partido deve satisfazer as 
seguintes condi~: 

(7) e (S) Numeros introduzidos pelo Decreto Lei n.O 126/75. de 13 de Marl;O. 
(~) e (10) Numeros introduzidos pelo DL R,O 195/76. de 16 de Mar~o. 
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a) Nao poder ser negada a admissao ou fazer-se exclusao 
por motivo de ral"l ou de sexo; 

b) Serem os estatutos e programas aprovados por todos os 
filiados ou por assembleia deles representativa; 

c) Serem os titulares dos 6rgaos centrais eleitos por todos 
os filiados ou por assembleia deles representativa. 

Artigo 8,° 

(Principio de publici dade) 

I. Os partidos politicos devem prosseguir publicamente os 
seus fins. 

2. 0 conhecimento publico das actividades dos partidos 
abrange: 

a) Os estatutos e os programas; 
b) A identidade dos dirigentes; 
c) A proveniencia e a utiliza~o dos fundos; 
d) As actividades gerais do partido no plano local, nacional 

e intemacional. 

3. 0 partido comunicanl ao Supremo Tribunal de Jusli~a 
(1'), para mero efeito de anota~o, os nomes dos titulares dos 
orgaos centrais. ap6s a realiza~o dos respectivos aetos eleitorais, 
e deposita'rei no mesmo Tribunal 0 programa. uma vez estabele· 
cido au modificado pelas instAncias competentes do partido. 

4. 0 programa deve conter no minima a indica~o sumaria 
das ac~oes politicas e administrativas a desenvolver. no caso de 
virem a participar eleitos do partido nos orgaos do Estado. 

Artigo 9,° 

(Beneficios e isen~oes a conceder pelo Estado) 

Os partidos politicos beneficiam das seguintes isencoes fiscais: 
a) Imposto do selo; 
b) Imposto sobre as sucess5es e doa~5es; 

(II) Tribunal Constitucional (Lei n." 2g.'82, art." 9."). 
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c) Sisa pela aquisieao dos edificios necessarios a instalacao 
da sua sede, delegaciies e servieos e pelas transmissOcs 
resultantes de fusao ou cisao; 

d) Contribuicao predial pelos rendimentos colectaveis de 
prooios ou parte de predios urbanos de sua proprie
dade onde se encontrem instaJados a sede central e 
delegaciies regionais, distritais ou concelhias e respec
tivos servi~s; 

e) Prepar~s e custas judiciais. 

Artigo 10.0 

(DissoluCao) 

I. Os estatutos estabelecer40 as condieiies em que 0 partido 
pode ser dissolvido por vontade dos respectivos filiados. 

2. A assembleia dos filiados ou de representantes que deli be
rar a dissolucao designara os liquidatarios e estatuira sobre 0 
destino dos bens, que em caso algum podem ser distribuidos 
pelos membros. 

Artigo 11.0 

(Fusao e cisao) 

I. 0 orgao estatutariamente competente para deliberar sobre 
a dissolucao do partido pode igualmente deliberar, respeitando 
identicos requisitos de forma, a Cusao do partido com Dutros ou 
a sua cisao. 

2. A fusao e a cisao referidas no numero anterior sao regula
das pelos estatutos, aplicando-se, nos casos omissos, com as 
necessarias adapta~cSes. as normas sobre a materia relativas as 
sociedades comerciais. 

Artigo 12.0 

(Coligacoes e frentes) 

I. sao permitidas as coligaeiies e frentes de partidos, desde 
que se observem as seguintes condieiies: 

a) Aprovacao pelos orgaos representativos competentes dos 
partidos; 
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b) Indica~o precisa do ambito e da finalidade especificos 
da coliga~o ou frente; 

c) Comunica~o por escrito, para mero efeito de anota~o, 
ao Supremo Tribunal de Justir;a ("). 

2. As coliga~iies e frentes para fins eleitorais regem-se pelo 
disposto na Lei Eleitora!. 

3. As coliga~iies e frentes previstas no n.O 1 nao constituem 
individualidade distinta dos partidos. 

Artigo 13.° 

(Rela~oes com organismos nao partidarios) 

Os partidos poderao estabelecer formas de colabora~o com 
as sindicatos, as cooperativas e qilaisquer outras associa~Oes. 
mas nao interferir da intema dessas associar;:3es. 

Artigo 14.0 

(Federa~ao e filia~ao internacional) 

Os partidos politicos portugueses podem associar-se com par
tidos estrangeiros semelhantes e filiar-se em organiza~es inter
nacionais de estrutura e funcionamento democniticos, sem pre
juizo da plena capacidade de as partidos portugueses deter
minarem os seus estatutos, programas e aetos de interven~ politico
-constitucional, nao senda admitida qualquer obediencia a 
normas, ordens au directrizes exteriores. 

Artigo 15.0 

(PrincipiO da associa~ao directa) 

1. S6 podem ser filiados dos partidos politicos os cidadiios 
titulares de direitos politicos. 

2. As organiza~iies a que se refere 0 artigo 4.°, especialmente 
destinadas a juventude, podem, porem, pertencer individuos 
maiores de 16 anos. 

(12) Tribunal Constitucional (Lei n.O 28/82. art.O 9.°). 
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Artigo 16.0 

(Principio da filiacao (mica) 

Ninguem pode estar inscrito simultaneamente em mais de urn 
partido. 

Artigo 17.0 

(Direitos dos filiados) 

I. A participacao em partido politico implica direitos de 
canicter pessoal, mas nao direitos de caracter patrimonial. 

2. Os estatutos devem conferir aos filiados meios de garantia 
dos seus direitos, nomeadamente atraves da possihilidade de 
reclama~o ou recurso para os orgaas internos campetentes. 

Artigo 18." 

(Juramento ou compromisso) 

to proihido qualquer juramento ou compromisso de fideli
dade dos filiados do partido aos seus dirigentes. 

Artigo 19.0 

(Disciplina partidaria) 

o ordenamento disciplinar a que fiquem vinculados os filia
das naa pade afectar a exercicia dos direitos e 0 cumprimento 
dos deveres prescritos pela Constitui,1io, por lei ou por 
regulamento. 

Artigo 20." 

,(Regime financeiro) 

I. As receitas e despesas dos partidos politicos dever1io ser 
discriminadas em relatorios anuais, que indicarao, para as pri
meiras, a sua proveniencia e, para as seguintes, a sua aplica~o. 
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2 E vedado aos organismos aut6nomos do Estado, associa
\'Oes de direito publico, institutos e empresas publicas, autarquias 
locais e pessoas colectivas de utilidade publica administrativa 
linanciar ou subsidiar os partidos poli'icos. 

3. Os partidos politicos nao podem receber, por qualquer 
titulo, contribui~Oes de valor pecuniario de pessoas singulares ou 
colectivas nao nacionais, bern como de empresas nacionais. 

4. As contas dos partidos serao publicadas no Didrio do 
Govemo, acompanhadas do parecer do 6rgilo estatutario compe
tente para a sua revisilo e ainda do parecer de t~ revisores oli
ciais de contas, dois dos quais escolhidos anualmente por sorteio 
publico realizado na camara de Revisores Oliciais de Contas e 
outro designado pelo partido. 

Artigo 21.° 

(ExtincAo) 

Os partidos politicos devem ser extintos por decisilo do com
petente tribunal comum de jurisdicilo ordinaria quando: 

a) 0 nUmero dos seus liliados se tomar inferior a quatro 
mil; 

b) Seja declarada a sua insolv!ncia; 
c) 0 seu lim real seja ilicito ou contrnno A moral ou A 

, ordem publicas; 
d) 0 seu fim seja sistematicamente prosseguido por meios 

ilicitos, contrarios A moral ou A ordem publicas ou 
que perturbem a disciplina das forcas armadas. 

Anigo 22.0 

(Suspensilo de beneficios) 

I. Os benelicios previstos no artigo 9,° sao suspensos se 0 

partido se abstiver As elei~oes gerais ou os candidatos por ele 
apoiados nessa elei~oes nao obtiverem cern mil votos, pelo 
menos. 

2. A suspensao de beneficio s6 sera levantada quando em 
novas elei~oes gerais se verifique que os candidatos apoiados 
pelo partido obtiverem 0 numero minima de votDS referido no 
numera anterior. 
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Arrigo 23.0 

(Disposit;40 transitoria) 

Enquanto niio for promulgada a nova lei eleiloral e organi
zado 0 respectivo recenseamenlo, a provo a que se re/ere no n.O 4 
do arligo 5.0 e feila medianle cerlidiio de nascimento e cerliji
cado de regislO criminal, passados graluilamente pelas entidades 
compelentes (13). 

Visto e aprovado em Conselho de Ministros, - Vasco dos 
Sanlos Gonfalves - Manuel da Cosla Brds. 

Visto e aprovado em Conselho de Estado. 

Promulgado em 4 de Novembro de 1974. 

Publique-se 

o Presidente da Republica, FRANCISCO DA COSTA GoMES. 

(LJ). A prova de" inscriffio no recenseamento eleitoral e feita mediante a apre
sentafWio de certidio de eleitor requerida junto da respectiva Comissio Recensea
dora e por esta passada no prazo de 5 dias (art.o 10 0. 0 2 da Lei 0. 0 69/78 - Lei 
do recenseamento eleitoral). 
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TRATAMENTO JORNALiSTICO 
DAS CANDIDATURAS 

Decreto-Lei n." 85-0/75 

de 26 de Feverelro 

Usando da faculdade conferida pelo artigo 16.° n.O 1,3.°, da 
Lei Constitucional n.O 3/14, de 14 de Maio, 0 Governo decreta e 
eu promulgo, para valer como lei, 0 seguinte: 

Artigo 1.° 

1. As publica,6es noticiosas diarias, ou nao diarias de perio
cidade inferior a quinze dias, e de inforrnac;ao geral que tenham 
feito a comunical;ao a que se refere 0 artigo 66,0 do Decreta-Lei 
n.o 621-Cf74, de 15 de Novembro (I), deverao dar urn trata
mento jomalistico nao discriminat6rio as diversas candidaturas, 
em terrnos de as mesmas serem colocadas em condi\'iies de igualdade. 

2. Esta igualdade traduz-se na observancia do principio de 
que as noticias ou reportagens de faetos ou acontecimentos de 
identica importancia deve corresponder urn releva jomalistico 
semelhante, atendendo aDs diversos factores que para 0 efeito se 
tern de considerar. 

Artigo 2.° 

1. Para garantir a igualdade de tratamento jornalistico, as 
publica,fies diarias referidas, de Lisboa e do Porto, inserirao 
obrigatoriamente as noticias dos comicios, sessoes de esclareci
mento e propaganda, au equivalentes, promovidas pelas diversas 
candidaturas em sedes de distritos ou de concelhos, com pre
senl"l de candidatos. 

2. As public3'Voes diarias que se editem em outros locais do 
continente e ilhas adjacentes inseridio obrigatoriamente apenas 
as noticias dos comicios ou sessoes a efectuar nas sedes dos dis
tritos em que sao publicadas e nas sedes dos concelhos que a eles 
perten~m, verifique-se ou nao a presen~ de candidatos, e em 
quaisquer freguesias ou lugares do mesmo distrito, desde que 
com a present;a de candidatos. 

(i-; Deve ler=; ~o 53,0 do DL n.D 701-8176, de 29 de Setembro. 
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3. As noticias devem conter 0 dia, hora e local em que se 
efectuem os comicios ou sessoes, assim como a indicac;ao dos 
candidatos que neles participem, e ainda, eventualmente, de 
outros cidadaos que nos mesmos tambem intervenham. 

4. Tais noticias terao de ser incluidas, com igual aspecto e 
relevo grMico, numa secc;ao a esse efeito destinada, ordenando-se 
par ardem alfabetica as partidas, frentes au caligacoes que apre
sentem candidaturas. 

Artigo 3.° 

I. As noticias a que se refere 0 artigo anterior terao de ser 
publicadas apenas par uma vez enos jomais da manba do dia 
seguinte aquele em que ate ils 20 horas forem entregues com 
protocolo, ou recebidas pelo correio, com aviso de recep¢o, nas 
respect!vas redacfYoes; enos jomais da tarde do proprio dia, 
desde que entregues, ou recebidas em ide-nticas circunstancias, 
ate ils 7 horas. 

2. Cessa a obrigac;ao definida no numero anterior quando a 
publicacao da noticia no prazo ai fixado se tenha tornado inutil 
por entretanto se haver ja. gorado 0 objectivo que com ela se 
visava alcanfYar. 

Artigo 4.° 

I. As publicacoes noticiosas referidas no artigo 1.0 que se 
editem em Lisboa ou Porto e ten ham expansao nacional sao 
obrigadas a inserir, uma s6 vez, 0 essencial das bases programA
ticas dos partidos politicos, coligacoes ou frentes que hajam 
apresentado urn minimo de cinquenta candidatos ou concorrido 
num minimo de cinco circulos eleitorais. 

2. Estas publicafYoes devem indicar aos representantes das 
candidaturas que 0 solicitem 0 espafYo que reservarao para 0 

efeito previsto no n.O leo numero aproximado de palavras que 
o poderA preencher. 

3. 0 numero de palavras destinado a cada candidatura nao 
poden; ser inferior a 2500 nas publicacoes diarias e a 1500 nas 
nao diArias, excepto oas revistas que sejam predaminantemente 
de imagens, nas quais 0 numero minima de palavras e reduzido 
para 750. 
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4. Os textos contendo 0 essencial das b:.ses programaticas 
podem ser fomecidos, nos termos previstos nos nUrncros anterio~ 
res, pelos proprios interessados, ate oito dias depois do inicio da 
campanha eleitoral. Quando 0 nao fa~m, entende-se que prefe
rem que tal fique na dependencia das publica~iies, que nessa hip6-
tese 0 faraa de acordo com 0 seu exclusivo criteria, devendo inse
rir os textos por eles elaborados nos oito dias subsequentes. 

5. Deverao ser inseridos no prazo de quarenta e oito horas os 
textos fornecidos pelos proprios interessados as publica~iies dia
rias e num dos dais numeros posteriores a sua entrega nas nao 
dianas. 

6. As publica~ diarias nao sao obrigadas a inserir na 
mesma edi~o os textos das diversas candidaturas, podendo inse
rir apenas urn em cada edi~o, pela ordem por que os tenham 
recebido ou pela ordem por que desejarem, se tiverem chegado ao 
mesmo tempo. 

Artigo 5.° 

As publica~oes noticiosas dianas que se editem fora de Lisboa 
e Porto 56 sao obrigadas a fazer as insen;5es a que se rcfere 0 
artigo anterior relativamente as candidaturas apresentadas pelo 
circulo eleitoral em que tenham a sua sede, seoda 0 nllincro de 
palavras, a que alude 0 n.O 3 deste artigo, reduzido a 1500. 

Artigo 6.° 

I. As publica~iies nao diarias, em geral, poderao inserir, 
facuitativamente, noticias como aquelas a que se rcfere 0 artigo 
2.0 desde que mantenham a igualdade consagrada na lei. 

2. As publica~iies nao dianas excluidas da previsao do artigo 
4,° podem publicar, sob a mesma condicao. os programas ou sin
teses das bases programaticas das vanas candidaturas. 

Artigo 7." 

I. As diversas publica,oes poderao inserir materias de opi
niao, de analise poHtica ou de cria~o jornalistica relativas as elei
~5es e as candidaturas, mas em termos de 0 espal;o normalmente 
ocupado com isso nao ex~eder 0 que e dedicado a parte noticiosa 
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e de reportagem regulado nos artigos anteriores e de se observar 0 

disposto no mimero seguinte. 
2. Tais materias nao podem asswnir uma fonna sistematica 

de propaganda de certas candidaturas ou de ataque a outras, de 
modo a frustrarem-se os objectivos de igualdade visados pela lei. 

Artigo 8. 0 

E expressamente proibido inc1uir na parte meramente noti
ciosa ou informativa regulada por este diploma comentarios ou 
juizos de valor, ou de qualquer forma dar-lhe urn tratamento jor
nalistico tendente a defraudar a igualdade de tralamento das 
candidaturas. 

Artigo 9.° 

1. Nao e obrigat6ria, e antes deve ser recusada, a publica9Ao 
de textos que contenham materia que possa constituir crime de 
difama~o. calunia ou injUria, ofensas as institui~s democraticas 
e seus legitimos representantes ou incitamentos a guerra, ao Odio 
ou a violencia. 

2. Quando for recusada a publica9Ao de textos com funda
mento no disposto no numero anterior, os interessados nessa 
publica9Ao poderao reclamar para a Comissao Nacional de Elei
~6es, a qual caben\ decidir. 

3. A Comissao Nacional de Elei~6es poden' promover as 
consultas ou diligencias que entender necessarias, em especial a 
audiencia dos representantes das candidaturas atingidas e da 
publica9Ao, devendo decidir no prazo de cinco dias a contar da 
data do recebimento da reclama9Ao. 

4. Tomada a decisao, se esta for no sentido da inser~o do 
lexto, deve ser comunicada a publica9Ao, que ten. de the dar 
cumprimento no prazo previsto no n.O 5 do artigo 4.° deste 
diploma. 

Artigo 10.0 

Durante 0 periodo da campanha, as publicaciies nao poderao 
inserir qualquer especie de pubIicidade redigida relativa a propa
ganda eleitoral. Apenas serao permitidos, como publicidade, os 
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anuncios, que perfeitamente se identifiquem como tal, de quais
quer realizat;oes. nao podendo cada urn desses anuncios ultra
passar, nas publica\oes diarias de grande formato e nas nao dia
rias que se editem em Lisboa e no Porto, de expansao nacional, 
e tam bern de grande formato, urn oitavo de pagina, e nas restan
tes publica,6es, urn quarto de pagina. 

Artigo 11.0 

I. As publica\oes deverao inserir obrigatoriamente as notas, 
comunicados ou noticias que, para 0 efeito do disposto nas ali
neas b) e () do urligo 16. 0 do Deereto-Lei n.O 621-C/74, de 15 de 
Novembro ('), the sejam enviados pela Comissao Nacional de 
Elei,6es. 

2. A materia a que se refere 0 numero anterior deve ter uma 
extensao compativel com 0 espa~o e a natureza da publicat;ao. 

Artigo 12.0 

I. Os representantes das candidaturas que se considerem pre
judicadas por alguma publica,ao haver violado as disposi,6es 
deste diploma poderao reclamar para a Comissao Nacional de 
Elei\oes. em exposi~ao devidamente fundamentada, entregue em 
duplicado. 

2. Se a Comissao Nacional de Elei,6es, ap6s ouvir os inte
ressados e promover as mais diligencias consideradas necessarias. 
concluir pela existencia de elementos que possaro indiciar a vio
lacao do disposto neste diploma, fara a competente participacao 
aD agente do Ministerio Publico junto do tribunal da coma rca 
em que tenha sede a publica~o, remetendo-Ihe os documentos 
que interessem aD processo, incluindo urn exemplar da publica
¢o visada e c6pia da redamat;lio. 

(~) Deve ler-se alineas a) e h) da Lei n." 71/79. 
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Artigo 13.0 

I. 0 director da publica<;iio. ou quem 0 substituir. que violar 
os deveres impastos pela lei sera punido com prisao de his dias a 
urn mes e multa correspondente. Alem disso. a empresa proprie
taria da publica<;iio jomalistica em que se verifique a infrac<;iio 
sera punida com multa de 1.000$ a 20.000$. A publica<;iio sera 
ainda obrigada a inserir gratuitamente copia de toda ou parte da 
senten",. consoante 0 juiz decidir. 

2. Ao director que for condenado tres vezes, nos termos deste 
artigo, por infracc5es cometidas no decurso da campanha eleito-
ral sera aplicada a pena de suspensiio do exercicio do cargo 
durante um periodo de his meses a um ano. 

3. Provada pelo tribunal a existencia dos elementos objectivos 
da infrac<;iio. mas absolvido 0 reu por nao se verificarem os 
requisitos subjectivos da mesma, devera 0 juiz ordenar que a 
publica<;iio em causa insira. com 0 devido relevo. c6pia de toda 
ou parte da senten",. 

4. A publica<;iio nao podera fazer acoinpanhar de quaisquer 
comentanos as inserr;5es a que se refere este artigo. 

Artigo 14.0 

Este diploma entra imediatamente em vigor. 

Visto e aprovado em Conselho de Ministros. Vasco dos 
Santos Gonralves - Victor Manuel Rodrigues Alves. 

Visto e aprovado em Conselho de Estado. 

Promulgado em 26 de Fevereiro de 1975. 

PUblique-se. 

o Presidente da Republica. FRANCISCO DA CoSTA GoMES. 
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Decreto-Lei n.· 701-A/76(*) 

de 29 de Setembro 

...................................................... 
CAPITULO II 

Oa assembteia de fraguesla 

ARTIGO 2." 

(Constitui~i!o) 

A assernbleia de freguesia e eleita par sufnlgio universal, 
directo e secreto dos cidadaos eleitores residentes na area da fre
guesia, de acordo com 0 sistema de representaf;Ao proporcional 
correspondente a media rnais alta de Hondl. 

ARTIGO 5." 

(Apresenta~i!o de candidaturas) 

I - Podem apresentar'candidaturas a elei~ao da assembleia 
de freguesia as partidos politicos, seodo permitido a dais ou mais 
partidos apresentarem conjuntamente uma lista unica, desde que 
tal coliga~o ou frente seja autorizada pelos 6rgaos competentes 
dos partidos. 

2 - Podem ainda apresentar candidaturas grupos de cida
daos recenseados na area de freguesia no minimo correspondente a: 

a) Seis vezes 0 oumero de membros da assembleia. em fre
guesias ate 1000 eleitores; 

b) Quinze vezes 0 oumero de membros da assembleia, em 
freguesias ate 5000 eleitores; 

c) Triota vezes 0 mimero de membros da assembleia, em 
freguesias ate 10000 eleitores; 

(*) 56 se transcrevem os artigos que se rnantem em vigor. Os restantes foram 
revogados pclo artigo 114.°, n,O 2, da Lei 0.° 79/77, de 25 de Outubro. 
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d) Sessenta vezes 0 numero de membros da assembleia, em 
freguesias ate 20000 eleitores; 

e) Noventa vezes 0 mimero de membros da assembleia, em 
freguesias ate 40000 eleitores; 

f) Cento e vinte vezes 0 numero de membros da assembleia, 
em freguesias com mais de 40000 eleitores. 

CApiTULO III 

Da Junia de lregue'" 

ARTIGO IS.· 

(Constituic;:Ao) 

I - A junta de freguesia constituida por urn presidente e por 
vogais, e 0 6rgao executivo da freguesia, sendo eleita por escru
tinio secreto, de entre os seus membros, pela assembleia ou pelo 
pleruUio dos cidadlios eleitores, quando esta nlio exista. 

TITULO II 

Do municipio 

CAPITULO II 

Da a888mblela municipal 
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ARTIGO 22.' 

(Apresentacao de candidaturas) 

- 56 pod em apresentar candidaturas a elei~ao da assem
bleia municipal as partidos politicos, sendo permitido a dois ou 
mais panidos apresentarem conjuntamente uma iista (mica, desde 
que tal coliga",o au frente seja autorizada pel os orgiios compe
tentes dos partidos. 

2 - Nenhum partido politico, coliga",o ou frente podeni 
apresentar mais de uma lisla de candidatos no mesmo municipio. 

CAPiTULO III 

Oa camara municipal 

ARTIGO 31.' 

(ConstituiCao) 

- A camara municipal, constituida por urn presidente e 
por vereadores, e 0 6rgiio executivo colegial do municipio eleito 
pelos cidadiios eleitores residentes na sua area, de acordo com 0 

sistema de representa",o da media mais alta do metodo de 
Hondt. 

2 - A elei",o da camara municipal e simultanea com a da 
assembleia municipal, salvo no caso de elei",o suplementar. 

ARTIGO 33.' 

(Apresentacao de candidaturas) 
I -- S6 padem apresentar candidaturas a elei",o da camara 

municipal os partidos politicos, sendo pennitido a dois ou mais 
partidos apresentarem conjuntamente uma lista unica desde que 
tal coliga",o ou frente seja autorizada pelos 6rgiios competentes 
dos partidos. 

2 - Nenhum partido, coliga",o ou frente padera apresentar 
mais de uma lista de candidatos no mesmo municipio. 
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Lei n.O 69/78 

de 3 de Novembro 

Lei do recenseamento Eleitoral (excertos) 

A Assembleia da Republica decreta, nos termos do artigo 
167. 0 , alineaj), da Constitui~ao. 0 seguinte: 

TiTULO I 

Recenseamento eleitoral 

CAPiTULO I 

Principios gerais 

ARTIGO 1.0 

(Regra geral) 

o recenceamento eleitoral e oficioso, obrigatorio e unico para 
todas as eleicbes por sufnigio directo e universal. 

ARTIGO 2.0 

(Universalidade) 

Todos os cidadiios que gozem de capacidade eleitoral devem 
ser inscritos no recenseamento. 
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ARTIGO 3.° 

(Actualidade) 

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

ARTIGO 4.° 

(Obrigatoriedade e oficiosidade) 

1 - Todo 0 cidadao tern odireito e 0 deverde promover a sua 
inscricrao no recensearnento, bern como de verificar se esta inscrito, 
e, em caso de eITO ou omissao, de requerer a respectiva 
rectifica~ao. 

2 - A inscricao dos eleitores no recenseamento e feita 
obrigatoriamente pela respectiva entidade recenseadora. 

3 - As comissoes recenseadoras devern, independentemente'" 
da promocyao dos interessados, inscrever nos cademos eleitorais 
todos os titulaTes do direito de voto ainda DaO inscritos de que 
tenham conhecimento (I). 

ARTIGO 5.° 

(Unicidade da inscri~ao) 

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

ARTIGO 7.° 

(Ambito temporal do recenseamento) 

1. A validade do recenseamento e permanente. 
2. 0 recenseamento e actualizado anualmente. 

(I) Nlimero introduzido peJa Lei n.O 81. 88, de 20 de Julho. 
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ARTIGO 8.0 

(Presunciio de capacidade eleitoral) 

I - A inscriciio de urn cidadiio no c.demo de recense.mento 
implica a presunciio de que tern capacidade eleitora!. 

2 - A presuncao referida no numero anterior s6 pode ser 
ilidida por documento, que a entidade recenseadora possua ou Ihe 
seja apresentado, comprovativQ da morte do eleitor ou de alte
rac6es da respectiva capacidade eleitoral. 

ARTIGO 9.0 

(Unidade geogratica do recenseamento) 

A organizacao do recenseamento tern como unidade 
geografica: 

a) No continente e nas Regiaes Aut6nomas dos Acores e da 
Madeiras, a freguesia; 

ARTIGO 10.0 

(Local de inscricao no recenseamento) 

1 - Os cidadaos eleitores sao inscritos no local de 
funcionamento da entidade recenceadora da unidade geognifica da 
sua residencia habitual. 

2 - Salvo quanta aos cidadaos que ai vivam permanentemen
te, nao pode seT considerado local de residencia. para efeitos de 
recensearnento, qualquer edificio au reparticao de Estado au de 
autra pessoa colectiva publica, fabrica, ofieiDa, estabelecimento de 
assistencia ou locais similares. 

CAPiTULO II 

Organiza~io geral do recenseamento 

ARTIGO 11.0 

(Entidades recenseadoras) 

1 - 0 recenseamento e organizado por comissoes recen
seadoras. 

2 - As comissoes recenseadoras sao constituidas: 
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a) No continente e nas Regioes Aut6nomas dos A~ores e da 
Madeira, pelas juntas de freguesia e por urn delegado nome ado 
por cada partido politico com assento na ultima sessao da 
Assembleia da Republica; ........................................................ 

ARTIGO 16.0 

(Elabora~ao do recenseamento) 
........................................................ 

3 - Sempre que 0 numero de eleitores ou a sua dispersao 
geografica 0 justifique, a comissao recenseadora deve abrir postos 
de recenseamento em locais especialmente escolhidos para esse 
tim, identiticando-os por letras e nomeando para eles delegados 
seus. Os postos de recenseamento devem coincidir sempre que 
possivel, com sec~oes de vato. 

CAPiTULO III 
Opera~Oes do recenceamento 

SEC(;Ao II 
Modo de inscri~o ........................................................ 

ARTIGO 23.0 

(Verhetes de inscri~ao) 

I - 0 verbete de inscri~ao e constituido pelo corpo do verbete 
e por dois destacaveis. 0 corpo e urn destacavel destinam-se it 
organizat;:ao de ficheiros, oa comissao recenseadora, pelo numero 
de ordem de inscri~ao e pela ordem alfabetica do ultimo nome do 
cidadao eleitor, respectivamente. 

2 - 0 ticheiro pelo mimero de inscri~ao e organizado, dentro 
de cada unidade geograflca, por postos de recenseamento, 
quando existam. 

3 - 0 outro destacavel destina-se a ser enviado it junta de 
freguesia da naturalidade do cidadao eleitor, onde sera organizado 
urn ticheiro por ordem a1bafetica do seu ultimo nome. 

4 - Em rela~ao aos cidadaos eleitores nascidos em Macau, 0 

destacavel feferida no nUmero anterior deve sec enviado it camara 
municipal correspondente it area da sua naturalidade e, em rela~ao 
aos nascidos no estrangeiro, ao Secretariado Tecnico dos Assuntos 
para 0 Processo Eleitoral, do Ministerio da Administra~ao Intema, 
para efeito referida no niunero anterior. 

5 - No caso de serem detectados duplas inscri~oes, deve 0 

facto ser imediatamente comunicado ao tribunal competente nos 
termos legais. 
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ARTIGO 24.0 

(Cartito de eleitor) 

I - No acto de inscri~ito e entregue ao cidadito urn cartilo de 
eleitor do modelo anexo a esta lei, devidamente autenticado pela 
comissao recenseadora. comprovativo da sua inscri~ao e do qual 
constarn obrigatoriamente 0 oumera de inscricao, 0 nome, a 
freguesia e 0 conselho da naturalidade, numero e arquivo do bilhete 
de identidade, se 0 tiver, e a data de nascimento. 

2 - Em caso de extravio do cartilo, deve 0 eleitor comunicar 
imediatamente 0 facto a comissao recenseadora. que emitira novo 
eartao, com indicacao de seT nova via. 

ARTIGO 25.0 

(Cadernos de recenseamento) 

I - A inscri~ito dos cidaditos eleitores consta de cadernos de 
recenseamento de folhas do modelo anexo a esta lei, pela ordem 
sequencial do mimero de inscricao. 

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

3 - A actualiza~ito dos cadernos e efectuada, consoante os 
casos, por meio de urn tra~o, que nao afecte a legibilidade, sobre os 
nomes daqueles que em cada unidade geogrilfica perderarn a qua
lidade de eleitores, referenciando-se a margem 0 documento 
comprovativo da respectiva elimina~ito, ou por aditamento dos 
nomes resultantes de inscrif;ao. 

4 - Os cademos de recenseamento sao numerados e 
rubricados, em todas as suas folhas, pela comissao recenseadora e 
tern tennos de abertura e encerramento anuais por eia subscritos. 

5 - A numera~ito das folhas dos cadernos de recenseamento 
e (mica por comissao recenseadora ou posto de recenseamento e 
aqueles deverao ser anualrnente recompostos de modo a manle-los 
de acordo com 0 disposto no n.O 2. 
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6 - Os cademos de recenseamento podem ser obtidos 
direClamenle atraves de foloc6pias dos verbetes de inscri9iio ou por 
meios inform.ticos. (2) 

7 - Os cademos de recenseamenlo siio obrigatoriamente 
refonnulados de cinco em cinco anos. 

8 - A utilizacao dos meios informaticos previstos oeste artigo 
deve ser feita de modo a DaO afectar os direitos a que se eefere 0 

artigo 35.0 da Constitui9iio (3). 

ARTIGO 26.0 

(Tranferencia de inscri9iio) 

1 - A transferencia da inscricao no recensearnento poT 
motivo de mudan9a de resideneia faz-se durante 0 periodo de 
inscricao. mediante a entrega, oa comissao recenseadora da 
unidade geografica da nova residencia, do cartao de eleitor e a 
apresenta9iio do verbete de inscri9iio e de urn impresso de 
transferencia. 

2 - 0 impressa de transferencia deve seT remetido, ate cinco 
dias apas 0 tenno do prazo de inscricao e pelo segura do correia, it 
comissao recenseadora oode 0 cidadao eleitor se encontrava 
recenseado, para efeitos de eliminacao no cademo de recensea
mento respectivo. 

3 - Quando 0 eleitor se encontrar inscrito no recenseamento 
em unidade geogr.fica diversa daquela onde habitualmente reside, 
a comissao recenseadora da residencia habitual, por si propria, por 
solicita~ao daqueJa onde 0 cidadao eleitor anterionnente residia ou 
de qualquer delegado de partido politico nela representado, 
pro move a inscri~ao do cidadao eleitor, operada a qual se procede 
it elimina~ao da inscric;ao anterior informando-se 0 eleitor. (4). 

(2) e (3) Nlimeros introduzidos pela Lei R.O 81/88, de 20 de Julho. 

o artigo 35.0 da Constitui~ao tern a seguinte redac~ao: 
(Utiliza~ao da informatica) 

1 - Todos os cidadiios tern 0 direito de tamar conhecimento do que constaT de 
registos informaticos a seu respeito e do fim a que se destinam as informa~Oes. 
podendo exigir a rectifica~ao dos dados e a sua actualiza~ao. 

2 - Sao proibidos 0 acesso de terceiros a ficheiros com dados pessoais e a 
respectiva interconexao, bern como os fluxos de dados transfronteiras. salvo em casos 
excepcionais previstos na lei. 

3 - A infonnatica nlio pode ser utilizada para tratamento de dados referentes a 
convic~oes folosofieas ou politicas, filia!;ao partidaria ou sindical. fe religiosa au 
vida privada, salvo quando se trate do proeessamento de dados estatisticos nao 
individualmente identificaveis. 

4 - A lei define 0 coneeito de dados pessoais para efeitos de registo 
infonnatico. 

5 - E proibida a atribui"ao de urn numero nacional unico aos cidadaos. 
(4) Numero introduzido pela Lei n.O 81/88. de 20 de Julho. 
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ARTIGO 28.0 

(lnforma~oes prestadas pelas conservatorias do registo civil) 

I - Para efeito do disposto na alinea c) (5) do n.O I do artigo 
31.°, as conservat6rias do registo civil enviam mensalmente it 
comissao recenseadora da freguesia da naturalidade ou Secreta
riado Tecnico dos Assuntos para 0 Processo Eleitoral, do 
Ministero de Administrac;ao Interna, no caso de cidadaos nascidos 
no estrangeiro, relacao con tendo 0 nome, filiacao, freguesia e 
conselho da naturalidade dos cidadilos falecidos, maiores de 18 
aDOS no tim do periodo de inscricao imediatamente anterior. 

2 - A comissao recenseadora da freguesia da naturalidade ou 
o Secretariado Tecnico dos Assuntos para 0 Processo Eleitoral, 
confonne os casos, enviarao extracto da relacao as comissoes em 
que os mesmos se encontram recenseados. 

ARTIGO 29. 0 

(Informa90es relativas a interditos e condenados) 

- Para efeitos do disposto na alinea b) do n.O I do artigo 
31.0 , os jUiZDS de direito e as auditorias dos tribunais militares no 
continente, nas Regioes Autonomas dos Ac;ores e da Madeira e em 
Macau enviam mensalmente, por intermedio das respectivas 
secretarias, a comissao recenseadora da freguesia da naturalidade, 
relac;ao contendo os elemenos de identificac;ao referidos no artigo 
anterior dos cidadaos que, tendo compJetado 18 anos de idade, 
hajam sido objecto de seten9a com trimsito em julgado que 
implique privaC;ao da capacidade eleitoral nos termos da respectiva 
lei. 

2 - A comissao recenseadora da freguesia da naturalidade ou 
o Secretariado Tecnico dos Assuntos para 0 Processo Eleitoral, 
conforme os casos, enviam extracto da relac;ao as comissoes em 
que os mesmos se encontram recenseados. 

(5) Deveria ser alineaj) e nao alinea c). 
Nao corrigido pela Lei n.O 81/88. 
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ARTIGO 30.0 

(Infonnacoes relativas a intemados em estabelecimentos psiquiatricos) 
I - Os directores dos estabelecimentos psiquili.tricos devem 

enviar mensalmente a comissao recenseadora da freguesia da natu
ralidade relacao contendo os elementos de identiticacao referidos 
no artigo 28.0 dos cidadaos que, tendo completado 18 anos, sejam 
intemados por demimcia notoriamente reconhecida em virtude de 
anomalia psiquica, mas que mio estejam interditados pof sentenca 
com transito em julgado, e anualmente, durante 0 periodo de 
inscric;:ao, dos que, estando intemados nas mesmas condic;:oes, 
atinjam 18 anos ate ao tim do periodo de inscricao. 

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

3 - A comissao recenseadora da freguesia da naturalidade ou 
o Secretariado Tecnico dos Assuntos para 0 Processo Eleitoral, 
confonne os casas, enviam extracto da relac;:ao as entidades em que 
os mesmos se encontram recenseados. 

ARTIGO 31.0 

(Eliminacao de inscric"es) 

I - Devem ser eliminados dos cademos de recenseamento (6): 
a) As inscricoes que tiverem side objecto de transferimcia, nos 

termos do artigo 26.0 ; 

b) As inscricyoes dos cidadaos que, no continente, regi6es 
autonomas e em Macau, ja nao residam na unidade geografica que 
dedararam aquando da promocao da inscricao, desde que tal facto 
esteja devidamente comprovado pela entidade resenceadora, 
soJicitando-se a comissao recenseadora da sua nova residtmcia a 
promof;ao da sua inscri~ao, operada a qual se procede a 
elimina~ao; 
c) As inscri~6es dos cidadaos recenseados no estrangeiro que ja 

nao residam na morada dedarada aquando da promocao da 
inscri~ao. desde que tal facto esteja devidamente comprovado 
pela entidade recenseadora da sua nova residencia, se for 
conhecida a promo~ao da sua inscri~ao; 

d) As inscri~oes dos eleitores recenseados no estrangeiro 
relativamente aos quais se tenham verificado a devolu~ao, por 
duas vezes consecutivas, dos sobrescritos contendo os 
respectivos boletins de voto. fazendo-se a eliminaf;ao com base 
em comunicaf;ao do Secretariado Tecnico dos Assuntos para 0 

Processo Eleitoral; 

(6) Redaccao dada pela Lei nY 81/88. de 20 de Julho. 
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e) As inscril'oes de cidadaos abrangidos pelas incapacidades 
eleitorais previstas na lei; 

f) As inscril'oes dos cidadaos cujo abito for oficiosarnente 
confirmado por informac;ao prestada pela conservatoria do 
registo civil, nos termos do artigo 28.°, ou pelas autoridades 
estrangeiras, por certidao ou por informacao prestada it entidade 
recenseapora e confirrnada a pedido desta pela respectiva 
conservatoria; 

g) As inscric;bes dos cidadaos eleitores residentes no territorio de 
Macau ou no estrangeiro que por escrito 0 solicitem, 
devolvendo 0 cartilo de eleitor; 

h) As inscricoes dos que hajam perdido a nacionalidade 
portuguesa nos termos da lei. 

2 - Para cumprimento do disposto no artigo 33.0 , as eliminat;6es 
referidas nas alineasd), e),f),g) eh) do n.O I s6 serao admitidas ate 
60 dias antes de cada acto eleitoral (l). 
3 - Ate 55 dias antes de cada acto eleitoral, as comissbes 
recenseadoras tomam publicas, atraves de editais, as reiacoes dos 
cidadiios que foram eliminados dos cademos de recenseamento 
nos termos das alineas d), e),f), g) e h) do n.O 1, para efeito de 
reclama~ao e recurso por eliminacao ou nao elimina~ao indevidas 
(8 ). 

4 - Os editais referidos no n.O 3 sao afixados nos lugares de estilo 
durante dez dias. 
5 - As reclarnal'oes efectuadas nos termos do n.O 3 podem ser 
apresentadas ate quarenta e oito horas ap6s 0 termo do prazo de 
afixa~ao do respectivo edital. Os prazos para a decisao das 
reclarnacoes. do recurso e da decisao deste sao de quarenta e 
oito horas. 
6 - Dos tennos, prazos e implicacoes dos processos de elimina~ao 
legalmente previstos dara a Comissao Nacional de Eleil'oes 
publico conhecimento atraves dos orgaos de comunica~ao social 
em tennos identicos aos aplic3veis as novas inscri~oes, devendo tal 
competencia ser assumida no estrangeiro pelas correspondentes 
entidades consulares (9). 

(7), (II) Redac"ao dada pela Lei n.o 81/88. de 20 de Julho. 

(t) Numero introduzido pela Lei n.o 81/88, de 20 de Julho. 
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ARTIGO 32.0 

(Comunical'iio de eliminal'Des) 

As eliminac;oes efectuadas nos termos do artigo 31.0 devem 
sec comunicadas a comissao recenseadora oa area da naturalidade 
dos eliminados, ou ao Secretariado Tecnico dos Assuntos para 0 

Processo Eleitoral, do Ministerio da Administrac;ao Interna, 
tratando-se de individuos nascidos no estrangeiro, para anota~ao 
nos respectivos ficheiros. 

ARTIGO 33.0 (10) 

(Periodo de inalterabilidade) 

I - Os cademos de recenseamento sao inalteraveis nos trinta 
dias anteriores a cada acto eleitoral. 

2 - As comissoes recenseadoras lavram as respectivQs 
termos de e"ncerramento no 1.0 dia do periodo referido no 0.° 1. 

SEcCAo III 
Reclama~oes e recursos 

ARTIGO 34. 0 

(Exposi~jjo de copia dos cadernos) 

- Dez dias depois de terminado 0 periodo de inscric;ao, e 
durante quinze dias, sao expostas oa sede da comissao 
recenseadora capias fie is dos cadernos de recenseamento, para 
efeito de consulta e reclamal;aO dos interessados. 

2 - As eliminal'6es operadas nos termos das alineas b), c) e 
d) do n.O I do artigo 31.0 deveriio ser publicitadas atraves de edital 
afixado nos locais e pelo periodo estabelecido no n.O I (II). 

3 - Os partidos politicos podem obter capia ou fotocapia dos 
cadernos de recenseamento desde que ponham it disposicao 
da comissao recenseadora os meios tecnicos e humanos adequados 
e suportem os respectivos encargos (12). 

(10) Epigrafc e nY 2 introduzidos pela Lei n.D 81/88. de 20 de Julho. 

(II) Numero introduzido pela Lei n.D 81/88. de 20 de Julho. 

(12) Anterior n.D 2. 
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ARTIGO 35.0 

(Reclama,oes) 

I - Durante" periodo de exposi,ao da copia dos cadernos 
pode qualquer cidadao eleitor ou partido politico reclamar por 
escrito, perante a comissao recenseadora. das omissOes au 
inscric;oes indevidas nos cademos de recenceamento. 

2 - No caso de reclamac;ao de inscric;ao indevida. a comissao 
d. dela conhecimento ao cidadao eleitor para responder, querendo, 
no prazo de quatro dias uteis. (13) 

3 - A comissao recenseadora decide as reclamacyoes nos sete 
dias seguintes a sua apresentac;ao, devendo imediatamente afixar, 
ate ao termo do praza do recurso, as suas decis6es Da sede ou local 
de funcionamento, bern como nos postos de recenseamento, se 
existirem (14). 

ARTIGO 36.0 

(Recursos) 

1 - Das decisoes da comissao recenseadora podem reeorrer, 
ate cinco dias ap6s a afixac;ao da decisao, para 0 juiz de direito da 
comarca respectiva, 0 reclamante au qualquer Dutro cidadao 
eleitor, oferecendo com 0 requerimento tod05 os elementos 
necessitrios para a apreciac;:ao do recurso. 

As petic;:6es serao apresentadas directarnente ao tribunal. 
2 - Nas cornarcas em que haja rnais de urna vara, a 

cornpetencia para 0 julgarnento do recurso pertencera it La vara; 
nas restantes cornarcas, onde haja rnais de urnjuizo, pertencera ao 
1.0 juizo. 

3 - 0 tribunal manda notificar imediatamente para responde
rem, querendo, juntando todos os elementos de prava, no prazo de 
sete dias: 

a) A comissao recenseadora; 
b) 0 eleitor cuja inscric;:ao seja considerada indevida pelo 

recorrente, se for esse 0 caso. (15). 

(13) e (15) Numeros introduzidos pela Lei n.O 81/88. de 20 de Julho. 

(14) Nova redaccao do anterior n.O 2 introduzida pela Lei n.O 81/88. de 20 de 
Julho. 
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4 - 0 luiz decide nos cinco dias seguintes, mandando 
notifiear imediatamente a comissao recenseadora e 0 recorrente da 
sua decisao, da Qual nao hil recurso (16). 

5 - 0 processo e gratuito e tern prioridade sobre 0 restante 
expediente do tribunal (17). 

6 - Das decisoes da comissao recenseadora no estrangeiro 
cabe recurso para 0 embaixador <,8). 

SEcc;;Ao IV 

Cadastro, guards e conserva~io do recenseamento 

ARTIGO 37. 0 

(Numero total de eleitores inscritos e c6pias dos cademos de recenseamento) 

I - No final do p'rocesso de recenseamento a comIssao 
recenseadora comunica imediatamente ao Secretariado Tecnico 
dos Assuntos para 0 Processo EleitoraJ, do Ministerio da 
Administracao Interna, atraves da respectiva camara municipal au 
do Ministerio dos Neg6cios Estrangeiros. consoante os casas, 0 

mimero de eleitores inscritos oa unidade geografica respectiva. 

2 - As ciunaras municipais devem indicar 0 mimero de 
eleitores inscritos na area do municipio. 

3 - A comissao recenseadora envia, ate sessenta dias apbs 0 

termo do periodo de inscril;aO, c6pia tiel dos cadernos de 
recenseamento com tosas as folhas rubricadas: 

a) No continente e nas Regiaes Autanomas dos A~ores e da 
Madeira, it camara municipal; 

4 - A comissao recenseadora envia mensalmente as 
entidades mencionadas no numero anterior relal;ao dos nomes dos 
cidadaos eliminados nos termos deste diploma, para garantia da 
fidelidade da capi.ai referida . 

....................................................... . 

(In). (17) e (Ill) Anteriores nYs 3. 4 e 5 respectivamente. 
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TiTULO II 

I1icito do Recenseamento 

CAPiTULO I 

Principios gerais 

ARTIGO 45.0 

(Ambito do ilicito) 

o ambito do ilicito relativo ao recenseamento e constituido 
peto conjunto das infracl;oes criminais ti~i?cad~s. bern ~d~o ,peJo 
conjunto de infract:;:bes de caracter admlDlstratIvD Oll dlsclpitnar, 
previstas no preseote diploma. 

ARTIGO 46. 0 

(Concorrencia com crimes mais graves) 

As sant;6es cominadas nesta lei nao excluem a aplic3tyao de 
outras mais graves pela pnitica de qualquer crime previsto oa 
legisla9ilo penal. 

ARTIGO 47.0 

(Circunstilncias agravantes gerais) 

Para aiem das previstas oa lei penal comum. constituem 
circunstancias agravantes gerais do ilicito relativo aD recensea
mento eleitoral: 

a) 0 facto de a infrac9ilo influir no resultado da vota9ilo; 
b) 0 facto de os agentes serem membros das entidades 

recenseadoras; 
c) 0 facto de os agentes serem candidatos, delegados dos 

partidos politicos au eleitos naD abrangidos oa alioea 
b). 

ARTIGO 48.0 

(Puni9ilo da tentativa e do crime frustrado) 

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

ARTIGO 49.0 

(Nilo suspensilo ou substitui9ilo por multa) 

As penas aplicadas por infraq:Oes criminais dolosas relativas 
ao recenseamento eleitoral nao podem ser suspensas nem sul:r 
stituidas por qualquer outra. 
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ARTIGO 50.0 

(Suspensiio de direitos politicos) 

A condena9iio em pena de prisiio por infrac9iio criminal 
relativa 3() recenseamento eleitoral e obrigatoriamente acompa
nhada de condenac;ao em suspensao de direitos politicos de urn a 
cinco anos. 

ARTIGO 51.0 

(Prescri9iio) 

I - 0 procedimento por infract;6es criminais relativas ao 
recenseamento eleitoral prescreve no praza de urn ano a contar da 
priltica do facto pumvel. 

2 - Nas infract;6es previstas nos n,Os 1 e 2 do artigo 53.0 , 0 

praza de prescric;:ao conta-se a partir do conhecimento do facto 
pumvel . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 'TiTULO iii' ..................... . 

Disposi~oes noais e transitorias 

ARTIGO 66.0 

(Elei90es durante 0 processo do recenseamento) 

As elei90es que se realizem durante 0 periodo em que 
decorram as operat;6es de recenseamento au a sua actualizac;:ao 
efectuam-se com base no recenseamento anterior. 

ARTIGO 69.0 

(Isen90es) 

Sao isentos de quaisquer taxas, emoiumentos, impasto do sela 
e imposto de justi9a, conforme os casos: 

a) As certidoes a que se refere 0 artigo seguinte; 
b) Todos os documentos destinados a instruir quaisquer 

reclamac;6es au recursos previstos nesta lei; 
c) As procura~oes forenses a utilizar em reclama~oes e 

reursos previstos na presente lei. devendo as mesmas 
especificar os processos a que se destin am; 

d) Os reconhecimentos notariais para efeitos de recenseamento. 

ARTIGO 70.0 

(Passagem de certidoes) 

I - Siio obrigatoriamente passadas, a requerimento de 
qualquer interessado. no prazo de cinco dias. as certidoes 
necessarias para 0 recenseamento eleitoral. 

2 - Em igual obrigatoriedade ficam constituidas as 
comissoes recenseadoras quanto as certid6es que lhes sejam reque
ridas relativas ao recenseamento. 
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Lei n." 71178 

de 27 de Dezembro 

COMISsAo NACIONAl DE ElEICOES 

A Assembleia da Republica decreta, nos termos da alinea d) 
do anigo 164.0 e da alinea}) do anigo 167.0 da Constitui9iio, 0 

seguinte: 

CAPITULO I 

Natureza e compo.l~o 

ARTIGO \.0 

(Defini~ao e fun~Oes) 

I - 10 criada a Comissao Nacional de Elei\'<'ies. 
2 - A Comissao Nacional de Elei~oes e urn argao indepen

dente e funciona junto da Assembleia da Republica. 
3 - A Comissao Nacional de Elei~oes exerce a sua compe

tencia relativamente a lodos os aetas de recenseamento e de elei
~oes para orgaos de soberania, das regioes aut6nomas e do 
poder local. 

ARTIGO 2." 

(Cornposi~ao) 

A Comissao Nacional de Elei90es e composta par: 
0) Urn juiz conselheiro do Supremo Tribunal de Justica, a 

designar pelo Conselho Superior da Magistratura, 
que sera 0 presidente; 

b) Cinco cidadilos de reconhecida idoneidade profissional e 
moral, a designar pela Assembleia da Republica em 
lista completa e nominativa. sendo cada urn deles 
proposto par cada urn dos cinco partidos mais repre
sentados na Assembleia da Republica Oll, em ;:;aso de 
igualdade, rna is votados; 
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c) Urn tecnico designado por cada urn dos depanamentos 
governamentais responsaveis pel a Administra~ao 
Interna, pelos Neg6cios Estrangeiros e pela Comuni
cal'iio Social. 

ARTIGO 3." 

(Mandato) 

I -Os membros da Comissao Nacional de Elei9iies sao 
designados ate ao trigesimo dia ap6s 0 inicio de cada legislatura 
e tomam posse perante 0 Presidente da Assembleia da Republica 
nos trinta dias posteriores ao termo do prazo de designal'iio. 

2 - Os membros da Comissao Nacional de Elei9iies mantem
·se em funcoes ate ao acto de posse de nova Comissao 

ARTlG04." 

(Estatuto dos membros da Comissao) 

I - Os membros da Comissao Nacional de Elei9iies sao 
inamoviveis e independentes no exercicio das suas func;oes . . 

2 - Os membros da Comissao perdem 0 seu mandalo caso 
se candidatem em quaisquer eleic;oes para orgaos de soberania, 
das regiOes aut6nomas ou do poder local. 

3 - As vagas que ocorrerem na Comissao, designadamente 
por mone, renuncia, impossibilidade fisica ou psiquica, ou perda 
de mandato, sao preenchidas de acordo com as criterios de 
designal'iio definidos no anigo 2.°, denlro dos trinta dias poste
riores a vagatura. 

4 - Se a Assembleia da Republica se encontrar dissolvida 
no periodo referida no numero anterior, as membros da Carols· 
sao que Ihe cabe designar sao substituidos ale Ii entrada em fun
cioname'nto da nova Assembleia, por cooptac;ao dos membros 
em exercicio. 

5 - Os membros da Comissao Nacional de Elei9iies tern 
direito a uma senha de presen~ par cada dia de reuniao corres
pondente a urn setenta e cinco avos do subsidio mensal dos 
Deputados. 
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CWiTti LO II 

Competencia e funcionamento 

ARTIG05." 

(Competencia) 

I - Compete il Comissao Nacional de Elei~oes: 
a) Promover 0 esclarecimento objectivo dos cidadaos ace rca 

dos aetas eieitorais, designadamente atraves dos meios 
de comunica~o social; 

b) Assegurar a igualdade de tratamento dos cidadaos em 
lodos os aetas de recenseamento e operac;5es eleitorais: 

c) Registar as coligac;5es de partidos para fins eleitorais; 
d) Assegurar a igualdade de oportunidades de ac~ao e pro

paganda das candidaturas durante as campanhas 
eleitorais: 

e) Registar a declara~o de cada orgao de imprensa relati
vamente it posic;ao que assume perante as campanhas 
eleitorais; 

f) Proceder il distribui~ao dos tempos de antena na radio e 
na televisao entre as diferentes candidaturas~ 

g) Decidir os recursos que os mandatarios das listas e 0:; 

partidos interpuserem das decisoes do governador 
civil OU. no caso das regioes autonomas, do Ministro 
da Republica, relativas il utiliza~o das salas de espec
taculos e dos recintos publicos: 

h) Apreciar a regularidade das receitas e despesas eleitorais; 
i) Elaborar 0 mapa dos resuitados nacionais das elei(Joes; 

j) Desempenhar as demais fun~oes que Ihe sao atribuidas 
pelas leis eleitorais. 

2 - Para melhor exercicio das suas fun(Joes. a Comissao 
Nacional de Elei~oes pode designar delegados onde 0 julgar 
necessario. 
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ARTIGO 6." 

(Calendario eleitoral) 

Marcada a data das elei90es, a Comissao Nacional de Elei-
90es faz publicar nos 6rgaos de comunica9iio social, nos oito dias 
subsequentes, urn mapa-caiendario contendo as datas e a indica-
9iio dos actos que devem ser praticados com sujei9iio a prazo. 

ARTIGO 7." 

(Ligacao com a Administracao) 

I - No exercicio da sua compet~ncia, a Comissao Nacional 
de Elei90es tern sobre os 6rgaos e agentes da Administra9iio os 
poderes necessmos ao cumprimento das suas fun~oes. 

2 - Para efeitos do disposto no numero anterior, 0 depar
tamento governamental responsavel pela administra9iio eleitoral 
presta a Comissao Nacional de Elei90es 0 apoio e colabora9iio 
que esta lbe solicitar. 

ARTIGO 8." 

(Funcionamento) 

I - A Comissao Nadonal de Elei90es funciona em plenano 
com a presenrra da maioria dos seus membros. 

2 - A Comissao Nadonal de Elei90es delibera por maioria e 
o presidente tern voto de q ualidade. 

3 - A Comissao Nacional de Elei90es elabora 0 seu pr6prio 
regimento, que e publicado no Didrio da Republica. 

ARTIGO 9." 

(Oreamento e instalaeoes) 

Os encargos com 0 funcionamento da Comissao Nacional de 
Elei90es sao cobertos pela dotaeao or98mental atribuida a 
Assembleia da Republica, a qual a Comissao pode requisitar as 
instalaeoes e 0 apoio ttenico e administrativo de que necessite 
para 0 seu funcionamento. 
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CAPiTULO III 

Dl8posl~6e8l1nal8 e lran8116rta8. 

ARTIGO 10.0 (I) 

(Primeiras designa9/jes e posse) 

As primeiras designa~oes e posse do Comissao Nacional de 
Eleip5es. consliluida nos lermos do presente lei. tern lugar. res
pectivamenle. nos dez dias seguintes i:z entrada em vigor do pre
sente lei e all! ao decimo dia subsequente. 

ARTIGO 11.0 (2) 

(Regime transit6rio) 

1 - Ate ao final de 1978. a Comissiio Nacional de Eleiri5es 
utiliza as dotaroes orromenlais que the estoo atribuidas pe/o 
Ministerio do Adminis/rorQO Interna. 

2 - A Comissiio Nacional de Eleiroes pode continuar a dis
por das ins tala roes. equipamenlO e pessoal que Ihe foram afeclOs 
pelo Ministerio da Administrariio Intema. enquanto niio for 
transferida para instalari5es proprias da Assembleia da Republica. 

ARTIGO 12.0 

(RevogaQ8o) 

Ficam revogados todos os diplomas ou nonnas que dispo
nham em coincidencia ou em contnirio do estabelecido na pre
seote lei. 

Promulgado em 23 de Novembro de 1978. 

Publique-se. 

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

(I). (2) -- Artigos caducados. 
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TRANSFERENCIA DE VERBAS 
PARA AS AUTARQUIAS 

Decreto-Lei n.O 410-B/79 

de 27 de Setembro 

Constituindo a realiza~iio de elei~s intercalares para a 
Assembleia da republica uma das tarefas que ao Governo se 
imp6em e tornando-se indispensavel dar execu~iio a Lei n.O 14179, 
de 16 de Maio, nos seus aspectos financeiros, urge providenciar no 
sentido de possibilitar as entidades responsaveis, nomeadarnente a 
ni vel autArquico, a correcta e tempestiva pratica dos actos que 
Ihes competem. 

Na realidade, sao diversas e muito dispersas as despesas 
publicas originadas com urn processo eleitoral a ni vel nacional, 
requerendo muitas delas, no pr6prio interesse do processo, rapida, 
se nao mesmo imediata, satisfa~ao. 

E de entre essas despesas merecem especial realee as rea
lizadas sob a egide dos 6rgiios autArquicos com a prepara~iio e 
execu~io a mvel concelhio e de freguesia das opera~s eleitorais, 
em relac;:ao as quais se nio mostra adequada urna responsabi
liza~iio, processarnento e liquida~iio centralizados. 

Por outro lado, considerando-se tais despesas locais da 
responsabilidade das autarquias que directa ou indirectamente as 
realizarem. toma-se necessiuio facultar-Ihes as meios economicos 
adequados, por forma a minimizar as encargos dai resultantes e a 
garantir 0 born desenvolvimento do processo eleitoral. 

N estes termos: 
o Governo decreta, nos termos da alinea a) do n.O 1 do artigo 

201.0 da Constitui~iio, 0 seguinte: 

ARTIGO 1.0 

Fica 0 Ministerio da Administra~iio Interna autorizado a 
transferir para cada urn dos rnunicipios do eontinente e regioes 
aut6nomas, por conta da dota~iio inscrita sob a rubrica 44.09-B) 
«Encargos deeorrentes de aetos eleitorais}) do orcamento vigente 
do MAIISTAPE, para despesas a efectuar a nivel concelbio e de 
freguesia com a prepara~iio e realiza~iio das proximas elei~oes 
para a Assembleia da Republica, a importAncia resultante da soma 
das parcelas X, Y e Z, sendo: 
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x = 5000$ (verba minima por concelho); 
Y = I S X nitmero de eleitores inscritos no concelho; 
Z = IOOOS X nitmero de freguesias do concelbo. 

ARTIGO 2.0 

I - A verba transferida para cada municipio nos termos do 
artigo anterior podera ser distrubuida pelas freguesias do 
respectivo concelho. 

2 - A distribui~ao prevista no numero anterior devera 
obedecer aDs eriterios expressos os ultima parte do artigo 1.0 • com 
substitui~ao das freguesias pelas sec~Oes de voto. 

ARTIGO 3.0 

- As verbas transferidas nos termos deste diploma serilo 
inscritas sob rubrica propria dos mapas de receita e despesa do 
or~amento das cAmaras municipais e, no caso de haver iugae a dis
tribui<;ao prevista no artigo anterior, no das respectiv8S juntas 
de freguesia. 

2 - Para 0 efeito do disposto anterior enos casos em que tal 
se mostre necessitrio, fiearn as autarquias locais autorizadas a 
elaborar or~amento suplementar para alem dos legalmente 
previstos. 

ARTiGO 4.0 

I - Por conta das verbas transferidas no artigo anterior pod ... 
rao ser constituidos fundos permanentes, ate ao montante de 30% 
do seu total, para despesas de canicter imediato. 

2 - Niio havendo distribui~ilo de verba nos termos do artigo 
2. 0 , seeao constituidos rundos permanentes pelas camaras 
municipais a favor das juntas de freguesia ate 30% da importiincia 
que Ihes caberia se a distribui~ilo houvesse sido efectuada. 

ARTIGO 5.0 

I - Na realiza~iio de despesas por conta das dota~Oes des
tinadas a suportar os encargos eleitorais e dispensada a 
precedencia de fonnalidades que se mostrem incompativeis com os 
praZDS e natureza dos trabalhos a realizar e nao sejam de caraeter 
puramente contabilistico. 

2 - A incompatibilidade referida no nitmero anterior bern 
como a constituity80 dos rundos pennanentes a que alude 0 artigo 
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4.0 serao detenninadas por despacho da entidade responsavel pela 
gesllio do respectivo oreamento. 

ARTIGO 6.0 

A realizaeao de despesas por conta de verbas destinadas a 
suportar os encargos eleitorais DaO esta sujeita ao regime 
duodecimal. 

ARTIGO 7.0 

1 - Para efeito do disposto no presente diploma e reforeada 
com a importiincia de 12 500000$ a dotaeao referida no 
artigo 1.0 

2 - A impoltimcia destinada ao reforeo referido no numero 
anterior sairs da dota~ao provisional inscrita no Ministerio das 
Finan~as. 

ARTIGO 8.0 

Este diploma entre em vigor no dia imediato ao da sua 
pubJicaeiio. 

Visto e aprovado em Concelho de Ministros de 12 de 
Setembro de 1979. - Maria de Lourdes Ruivo da Silva Matos 
Pintassilgo - Manuel da Costa Brtis. 

Promulgado em 24 de Setembro de 1979. 

Publique-se. 
o Presidente da Republica, ANTONIO RAMALHO 

EANES. 

Decreto-Lei n.· 215/87 
de 29 de Maio 

Alt. 19.0 0 regime de transferencia de verbas para as 
autarquias loeais constanleS do Decreto-Lei n.O 410-8/79, de 27 
de Setembro, e apJicavel a todas as eleicOes gerais, sendo os valo
res detenninantes dos montantes das parcelas X, Y e Z a que se 
rerere 0 seu artigo 1.° fixados por despacho conjunto dos Ministros 
das Finaneas e da Administraeao Intema na I.- serie do Ditirio da 
Republica, respeitando-se os criterios ali fixados. 
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Lei n.O 28/82 
de IS de Novembro 

(excertos) 
Organiza~i~ fUDcionamento e processo 

do Tribunal Constitucional 

A Assembleia da Republica decreta, nos tennos do artigo 
244. _ da Lei Constitucional n. _ 1/82, de 30 de Setembro, 0 

seguinte: 

TITULO I 
Disposi~iies gerais 

ARTIGO I.

(Jurisdicao e sede) 

o Tribunal Constitucional exerce a sua jurisdi~ao no ambito 
de toda a ordem juridic a portuguesa e tern sede em Lisboa. 

ARTIGO 2.
(Decisoes) 

As decis6es do Tribunal Constitucional sao obrigat6rias para 
todas as entidades publicas e privadas e prevalecem sobre as dos 
restantes tribunais e de quaisquer outras autoridades. 
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TiTULO II 
CompelilDeia, organiza~iio e funeionamenlo 

CAPiTULO I 
Compeleneia 

ARTIGO 8,0 

(Compelencia relativa a processos eleitorais) 

Compete ao Tribunal Constitucional: 

........................................................ 
d) lulgar os recursos em materia de contencioso de apresenta~ao 

de candidaturas e de contencioso eleitoral relativarnente as 
elei~es para a Assembleia da Republica, assembleias regionais 
e 6rgaos do poder local. 

fJ Julgar as recursos contenciosos interpostos de actas adminis
trativos definitivos e execut6rios praticados pela Comissao 
Nacional de Elei~6es ou por outros orgaos da administra~ao 
eleitoral. (I) 

........................................................ 

ARTIGO 9,0 

(Competencia relativa a partidos politicos, coliga~es e frentes) 

Compete ao Tribunal Ci:mstitucional: 
a) Aceitar a inscri~iio de partidos politicos em registo proprio 

existente no Tribunal; 
b) Apreciar a legalidade das denomina~6es, siglas e simbolos dos 

partidos politicos e das coliga~6es e frentes de partidos, ainda 
que constituidas apenas para fins eleitorais, bern como apreciar 
a sua identidade ou semelhan~a com as de outros partidos, 
coligacoes ou freotes; 

c) Proceder as anota~oes referentes a partidos politicos, coliga~6es 
ou frentes de partidos exigidas por lei. 

(I) Alinea introduzida pela Lei 0,0 85/89. de 7 de Setembro. 
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TiTULO III 

Processo 

SUBCAPiTULO II 

Processos eleitorais 

SUBSECCAO II 
Qutros processos eleitorais 

ARTIGO 101.0 

(Contencioso de apresenta~iio de candidaturas) 

1 - Das decisoes dos tribunais de l,a joshiocia em materia de 
contencioso de apresent3tyao de candidaturas, relativamente as 
elei~oes para a Assembleia da Republica, assembleias regionais e 
ergiios do poder local, cabe recurso para 0 Tribunal Constitu
cional, que decide em plenario. 

2 - 0 processo relativo ao contencioso de apresentacao de 
candidaturas Ii regulado pelas leis eleitorais. 

3 - De acordo com 0 disposto nos numeros anteriores sao 
atribuidas ao Tribunal Constitucional as competencias dos 
tribunais da rela~iio previstas no n.O I do artigo 32.0, no n.O 2 do 
artig034.0 enoartigo35.0 da Lei n.O 14/79 de 16 deMaio, non.O I 
do artigo 32.0 enos artigos 34.0 e 35.° do Decreto-Lei n.O 267/80, 
de 8 de Agosto, no n.O I do artigo 26.0 e os artigos 28.0 e 29.0 do 
Decreto-Lei n.O 318-E176, de 30 de Abril enos artigos 25.0 e 28.° 
do Decreto-Lei n.O 701-B176, de 29 de Setembro. 

ARTIGO 102.0 

(Contencioso eleitoral) 

I - Das decis6es sobre reclamacoes ou protestos relativos a 
irregularidades ocorridas no decurso das votacoes enos apu
ramentos parciais ou gerais respeitantes a eleicOes para a 
Assembleia da Republica, assembleias regionais ou ergiios do 
poder local cabe recurso para 0 Tribunal Constitucional, que 
decide em plenario. 
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2 - 0 processo relativo ao contencioso eleitoral e regulado 
pelas leis eleitorais. 

3 - De acordo com 0 disposto nos numeros anteriores sao 
atribuidas aD Tribunal Constitucional as competencias dos 
tribunais da rela~iio previstas no n.O 1 do artigo 118.0 da Lei n.O 
14/79, de 16 de Maio, no n.O 1 do artigo 118.0 do Decreto-Lei n.O 
267/80, de 8 de Agosto, no n.O I do artigo 11.0 do decreto-Lei n.O 
318-E/76, de 30 de Abril, e no n.O 1 do artigo 104.0 , bern como no 
n.o 2 do artigo 83.0 , do Decreto-Lei n.O 701-B/76, de 29 de 
Setembro. 

Recurso de aetos de administra~ao eleitoral 

1 - A interposil;ao de recurso contencioso de deliberacoes da 
Comissao Nacional de Eleicoes faz-se por meio de requerimento 
apresentado nessa Comissao, contendo a aiegacao do recorrente e 
a indica~ao das pe~as de que pretende certidao. 

2 - 0 prazo para a interposicao do recurso e de urn dia a 
conlar da data do conhecimento pelo recorrente da deliberacao 
impugnada. 

3 - A Comissao N acional de Eleicoes remetera ime
diatamente os autos. devidamente instruidos. aD Tribunal 
Constitucional. 

4 - Se 0 entender possivel e necessaria, 0 Tribunal 
Constitucional ouvira outros eventuais interessados, em prazo 
que fix ani. 

5 - 0 Tribunal Constitucional decidira 0 recurso em 
plenario, em prazo que assegure utilidade a decisao. mas nunca 
superior a tres dias. 

6 - Nos recursos de que trata este artigo nao e obrigatoria a 
constitui~iio de advogado. 

7 - 0 disposto nos numeros anteriores e aplicavel ao recurso 
interposto de decisoes de outros orgaos da administrac;ao 
eleitora!. 

(2) Artigo intr~uzido pela Lei n." 85/89. de 7 de Setembro 
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SEBSECc;:Ao III 

Processos relativos a partidos politicos, coliga~oes e frentes 

ARTIGO 103.° 

(Registo e contencioso relalivos a partidos, coliga,6es e frentes) 

1 - Os processos respeitantes ao registo e ao contencioso 
relativos a partidos politicos e coliga~6es au frentes de partidos, 
ainda que constituidas para fins meramente eleitorais, reagem-se 
pela legisla,ao aplicavel. 

2 - De acordo com 0 disposto no numero anterior e atribuida 
ao Tribunal Constitucional. em sessila, a competimcia do 
presidente do Supremo Tribunal de Jusli,a prevista no n.O 6 do 
artigo 5.° do decreto-Lei n.O 595/74, de 7 de Novembro, na 
redac,ao que Ihe foi dada pelo Decreto-Lei n.O 126/75, de 13 
de Mar,o. 

3 - De acordo com 0 disposto no 0. 0 I sao atribuidas ao 
Tribunal Constitucional, em plenario. as competencias: 

a) Do Supremo Tribunal de Justi,a presvistas no Decreto-Lei 
n.O 595/74 de 7 de Novembro; 

b) Da Comissao Nacional de Elei,6es previstas no n.O I do 
artigo 22.0 da Lei n.O 14/79 de 16 de Maio, no artigo 22.0 
do Decreto-Lei n.O 267/80, de 8 de Agosto, no n.O 2 do 
artigo 12.0 do Decreto-Lei n.O 318-E/76, de 30 de Abril, e 
no n.O 2 do artigo 16.0 do Decreto-Lei n.O 701-B/76, de 29 
de Setembro; 

c) Dos tribunais comuns de jurisdi~ao ordinaria previstas no 
artigo 21.0 do Decreto-Lei n.O 595174, de 7 de 
Novembro. 

4 - 0 Tribunal Constitucional exerce ainda as competencias 
previstas no artigo 22.0-A da Lei n.O 14/79, de 16 de Maio, aditado 
pela Lei n.O 14-A/85, de 10 de Julho, e no artigo 16.o-A do 
Decreto-Lei n.O 70 I-B/76, de 29 de Setembro, aditado pel a Lei n.O 
14-B/85, de 10 de Julho. (3) 

(3) Numero intrcxluzido pela Lei n.O 85/89, de 7 de Setembro 
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Decreto-Lei n.o' 100/84 

de 29 de Ms~o 

ATRIBUICOES E COMPETENCIAS 
DOS ORGAoS DAS AUTARQUIAS LOCAlS 

(E.uertns) • 

CAPiTULO II 

Os freguesls 

SESSAO I 

Olsposh;io geral 

ARTlGO 3.° 

(OrgAos) 

Os orgaos representativos da freguesia saO a assembleia de 
freguesia e a junta de freguesia. 

s.:SSAO II 

08 aS88mblela de 'regueaia 

ARTIGO 4.° 

(Constitui~Ao) 

A assembleia de freguesia e eleita por sufnlgio universal, 
directo e secreto, dos cidadaos eleitores residentes na area da 
freguesia, segundo 0 sistema de representa9iio proporcional. 

'" Transcrevem-se apenas os artigos direClamcntc relacionados com a legisla~ao 
elcitoral. 
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ARTIGO 5.' 

(Composicao) 

- A assembleia de freguesia e composta por 19 membros 
quando 0 nUmero de eleitores for superior a 20000, por 13 mem
bros quando for igual ou inferior a 20000 e superior a 5000, por 9 
membros quando for igual ou inferior a 5000 e superior a 1000 e 
por 7 membros quando for igual ou inferior a 1000. 

2 - Nas freguesias com mais de 30000 eleitores, 0 numero de 
membros atnls referido e aumentado de mais I por cada 5000 
eleitores alem daquele nilmero. 

ARTIGO 6.0 

(Impossibilidade de constituicao da assembleia) 

I - Quando nao tenha sido possivel constituir a assembleia 
de freguesia por falta de apresentacao de listas de candidatos ou 
por estas terem sido rejeitadas, proceder-se-a da seguinte forma: 

a) Nomeacao pela camara municipal de urn" comissao 
administrativa, no caso de falta de apresentacao de 
listas de candidatos; 

b) Marcacao pela camara municipal de novas eleicoes, a 
realizar no praza maximo de 30 dias, em caso de' 
rejeicao da totalidade das listas apresentadas. 

2 - Na nomeacao prevista na alinea a) do numero anterior, a 
cAmara municipal devera teT em considera~o as Ultimos resulta
dos eleitorais verificados na freguesia para a assembleia de 
freguesia. 

3 _. A comissao administrativa referida na alinea a) do n.O I 
sera composta por 3 ou 5 membros, consoante 0 numero de elei
tores da freguesia foi inferior ou igual ou superior a 5000 ('). 

4 - A comissao administrativa substituini todos os orgaos da 
freguesia e naD pod era exercer as suas fun~oes por praza superior 
a 6 meses. 

5 - A camara municipal devera marcar novas elei¢es ate 60 
dias antes do !ermo do prazo referido no nUmero anterior. 

6 - As eleicoes previstas na alinea b) do n.O I e no nUmero 
anterior realizar-se-ao no domingo imediatamente anterior ao 
termo do respectivo prazo. 

(1)- R~d;C9io·d~da pela Lei n.O 25/85. de 12 Agosto (DR-I serie. n,O 184). 
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ARTIGO 7." 

(Instala~ao) 

- 0 presidente da assembleia de freguesia cessante devera 
proceder a instala~o da nova as~embleia no prazo maximo de 
15 dias a con tar do apuramento definitivo dos resultados elei
torais. 

2 - No acto da instala~o 0 presidente da assembleia de 
freguesia cessante verificani a legitimidade e a identidade dos 
eleitas, designando de entre as presentes quem redigini e subs
creveni a acta avulsa da ocorrencia, que sera assinada pelo presi
dente cessante e pelos eleitos. 

3 - Compete ao cidadao que tiver encabe~do a lista mais 
votada presidir. ate ao momento em que se processar a sua subs
tituir;ao, it. primeira reuniao de funcionamento da assembleia de 
freguesia, que se efectuani imediatamente a seguir ao acto de 
instala~o, para efeitos da elei~ao dos vogais da junta de fregue
sia e da elei~ao da mesa, ap6s a que se daret inicio a discussao do 
regimento da assembleia. 

4 - Na ausencia do cidadao que tiver encabeyado a lista 
mais votada, compete ao presente melhor posicionado na mesma 
lista presidir it primeira reuniao, ate que seja eleito 0 presidente 
da mesa. 

S - A substitui~o dos membros da assembleia que irao 
integrar a junta seguir-se-a imediatamente a eleic;ao desta, proce
dendo-se depois a verificac;ao da legitimidade dos substitutos e a 
elei~o da mesa. 

6 - Terminada a vota~o para a mesa e verificando-se 
empate relativamente ao presidente, proceder-se-a a nova elei~o, 
ap6s 0 que, mantendo-se 0 empate, sera declarado presidente 0 

cidadao que, de entre os membros que ficarem empatados, se 
encontrava melhor posicionado a lista mais votada na eleic;ao 
para a assembleia de freguesia. 

7 - Se 0 em pate se verificar relativamente aos secretarios da 
mesa, proceder-se-a a nova eleic;ao, ap6s 0 que, mantendo-se 0 

empate, cabera ao presidente a respectiva designac;ao de entre os 
membras que ficaram empatados. 

8 - Enquanto nao for aprovado 0 regimento, continuara em 
vigor 0 anteriormente aprovado. 
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ARTIG08." 

(Mesa) 

I - A mesa, composta por urn presidente, urn 1.0 secretano 
e urn 2.0 secretaria, sera eleita pela assembleia, de entre os seus 
membros, por escrutinio seeretD. 

2 - A mesa sera eleita pelo periodo do mandato, podendo 
os seus membros ser destituidos pela assembleia, em qualquer 
altura, por deliberatyao da maioria absoluta dos seus membros 
em efectividade de fun~oes. 

3 - 0 presidente sera substituido, nas suas faltas e impedi
mentos, pelo 1.0 secretario e este pelo 2.0 secretario. 

4 - Na ausencia de todas os membros da mesa, a assembleia 
elegeni, por voto secreta, uma mesa ad hoc para presidir a 
sessao. 

5 - Compete a mesa proceder a marca~o de faltas e apre
ciar a justificat;ao das mesmas, podendo as membros considera
dos faltosos reeOfrer para a assembleia. 

6 - As faltas tern de ser justificadas, por escrito, no prazo de 
10 dias a cantar da data da reuniao em que se tiverem verificado. 

ARTIGO 9.' 

(Altera~ao da composi,ao da assembleia) 

I - Quando algum dos membras deixar de fazer pane da 
assembleia por morte, renuncia, perda de mandato ou outra 
razao, sera substituido nos termos do artigo 73.°. 

2 - Esgotada a possibilidade de substitui,iio prevista no 
numero anterior e desde que nao esteja em efectividade de fun
~oes a maio ria do numero legal dos membros da assembleia, 0 

presidente comunicanl 0 facto it camara municipal, para que esta 
marque no prazo maximo de 30 dias novas eJei<;oes. 

3 - As elei~oes realizar-se-iio no prazo de 70 a 80 dias a 
con tar da data da respectiva marca<;ao. 

4 - A nova assembleia completani 0 mandato da anterior. 
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SECI;AO III 

Do plenjrto de cldadi08 elel'ores 

ARTIGO 19.' 

(Composieao do plenario) 

I - Nas freguesias com 200 eleitores ou men os, a assembleia 
de freguesia sera substituida pelo plenario dos cidadaos eleitores. 

2 - 0 plemirio nao pode deliberar validamente sem que este
jam presentes, pete menos, 20% dos cidadaos eleitores residentes 
na area da freguesia. 

ARTIGO 20.' 

(Remissoes) 

o plenario dos cidadaos eleitores rege-se, com as necessarias 
adapta90es, pelas regras estabelecidas para a assembleia de fre
guesia e respect iva mesa. 

SEC(AO IV 

Oa Junta de lreguesla 

ARTIGO 21.° 

(ConstituiCao) 

A junta de freguesia, constituida por I presidente e por 
vogais, e 0 argilo executivo da freguesia. 
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ARTIGO 22." 

(Substitui«ces) 

I - Os lugares deixados em aberto na assembleia de fregue
sia, em consequencia da saida dos membros que vaa constituir a 
junta, serao preenchidos, enquanto duraT a incompatibilidade, 
nos termos do artigo 73.". 

2 - As vagas ocorridas na junta de freguesia serlio pre
enchidas: 

a) A de presidente. pete cidadao imediatamente a seguir na 
ordem da respectiva lisla, nos termos do artigo 63." 
('); 

b) A de vogal, atraves de nova eleiylio pela assembleia de 
freguesia. 

ARTIGO 23." 

(Composiy80) 

- Nas freguesias com mais de 200 eleitores, 0 presidente 
da junta sera 0 cidadlio que encabevar a lisla mais votada na 
eleicao para a assembleia de freguesia, sendo, nas restantes, 0 

cidadlio eleito pelo plenano. 
2 - Nas freguesias com menos de 5000 eleitores havera 2 

vogais. que exercerao as fun~oes, respectivamente, de secretfuio e 
de tesoureiro. 

3 - Para alem dos 2 vogais referidos no numero anterior, 
havera ainda: 

a) 2 vogais, nas freguesias com 5000 eleitores ou mais; 
b) 4 vogais, nas freguesias com 20000 eleitores ou mais. 

4 - Compete ao presidente da junla proceder it distribuiylio de 
funyoes pelos vogais que a compoem. 

(2)' Redac~ao dada pela Lei n.U 25/85. 
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...................................................... 

CAPiTUl.O III 

Do municipio 

SECI;AO I 

Oisposl~lo gersl 

ARTIGO 30," 

(Orgaos) 

Os orgaos representativos do municipio sao a assembleia 
municipal. a camara municipal e, facultativamente, 0 conselho 
municipal. 

SEC(AO II 

Oa assemblela municipal 

ARTIGO 31." 

(Constitui~ao e composi~ao) 

- A assembleia municipal 0 constituida pelos presidentes 
das juntas de freguesia e por membras eleitos pelo cologio eleito
ral do municipio em numero igual ao daqueles mais urn (3). 

2 - 0 numero de membros eleitos directamente nao podeni. 
em qualquer caso, ser inferior ao triplo do numero de membros 
da respectiva camara municipal. 

3 - Nas sessoes da assembleia municipal participarao os 
cidadaos que encabe~aram as listas mais votadas na elei~ao para 
as assembleias de freguesia da area do municipio, mesmo que 
nao estejam ainda instaladas aquelas assembleias. 

(3) Redca~ao dada pela Lei n.O 25/85. 
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ARTIGO 32.' 

(Instalay40) 

- 0 presidenle da assembleia municipal cessanle proce
denl II instala.ao da nova assembleia no prazo maximo de 15 
dias a contar do apuramenlo definilivo dos resultados eleilorais. 

2 - No acto de instala.ao, 0 presidenle da assembleia muni
cipal cessanle verificanl a legilimidade e a idenlidade dos eleilos, 
designando de enlre os presenles quem redigira e subscrevera 
acta avulsa da ocorrencia, que sera assinada pelo presidenle ces
sanle e pelos eleilos. 

3 - Compele ao cidadiio que liver encabeyado a lisla mais 
vOlada presidir, ale que seja eleilo 0 presidenle da mesa, II pri
meira reuniao de funcionamento da assembleia municipal, que se 
efectuara imedialamenle a seguir ao acto de inslala.ao, para efei
los de elei.ao da mesa, ap6s 0 que se dara inicio it discussao do 
regimenlo da assembleia. 

4 - Na ausencia do cidadiio que liver encabeyado a Iisla 
mais vOlada compele ao presenle melhor posicionado na mesma 
lista presidir a primeira reunia.o, ate a elei~o do presidente da 
mesa. 

5 - Terminada a vota.ao para a mesa e verificando-se 
empale relalivamenle ao presidenle, proceder-se-a a nova elei.ao, 
ap6s 0 que, manlendo-se'o emrale, sera declarado presidenle 0 

cidadao que, de entre as membros que ficaram empatados, se 
encontrava melhoT posicionado na lista mais votada a elei~o 
para a assembleia municipal. 

6 - Se 0 em pate se verificar relativamente aDs secretarios da 
mesa, proceder·se-a a nova elei~ao, ap6s 0 que, mantendo-se 0 

empale, cabera ao presidenle a respecliva designaciio de enlre os 
membros que ficaram empatados. 

7 - Enquanto nao for aprovado 0 regimento, continuara em 
vigor 0 anteriormente aprovado. 

ARTIGO 33.' 

(Mesa) 

1 - A mesa, composta por urn presidente, urn 1.0 secretario 
e urn 2.0 secretario, sera eleita pela assembleia de entre as sellS 
membros por escrutinio secreto. 
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2 - A mesa sera eleita pelo periodo do mandato, rodendo 
os seus membros ser destituidos pela assembleia, em qualquer 
altura, por delibera~ao da maioria absoluta dos seus membros 
em efectividade de fun90es. 

3 - 0 presidente sera substituido, nas suas faltas e impedi
mentos, pelo 1.0 secretario e este relo 2.° secretario. 

4 - Na ausencia de todos as membros da mesa a assembleia 
elegera, por voto secreta, uma mesa ad hoc para presidir a essa 
sessao. 

5 - Compete it mesa proceder it marca9ao das faltas e apre
ciar a justifica~o das mesmas, podendo as membros considera
dos faltosos recorrer para a assembleia. 

6 - As faltas tem de ser justificadas por escrito no prazo de 
10 dias a contar da data da reuniao em que se tiverem 
verificado. 

ARTIGO 34.' 

(Altera9ao da composi9ao da assembleia) 

- Quando algum dos membros deixar de fazer parte da 
assembleia, por marte, remincia, perda de mandata 0 por outra 
razao, sera substituido nos termos do artigo 73. 0 au pelo noyo 
titular do cargo com direito de representaty&o, conforme as casas. 

2 - Esgotada a possibilidade de substitui9ao prevista no 
numero anterior e desde que nao esteja em efectividade de fun
c;oes a maioria legal dos membros da assembleia, a presidente 
comunicani 0 facto ao presidente da assembleia distrital para 
que este marque, no prazo maximo de 30 dias, novas elei~5es. 

3 - As eleil'oes realizar-se-ao no prazo de 70 a 80 dias a 
contar da data da respectiva marca9iio. 

4 - A nova assembleia completara 0 mandata da anterior. 
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SECf;AO III 

Os cAmara municipal 

ARTIG043.' 

(Constitui~ao) 

- A camara municipal, constituida por urn presidente e 
por vereadores, e 0 orgao executivo colegial do municipio, eleito 
pelos cidadaos eleitores residentes da sua area. 

2 - A elei~o da camara municipal e simultanea com a da 
assembleia municipal, salvo no caso de elei~o intercalar. 

ARTIG044.' 

(Composi~ao) 

I - Sera presidente da camara municipal 0 primeiro candi
dato da lista mais votada ou, no caso de vacatura do cargo, 0 

que se Ihe seguir da respectiva lista, de acordo com 0 disposto no 
artigo 73. '. 

2 - 0 numero de vereadores e de 16 em Lisboa, 12 no 
Porto, 10 nos municipios com mais de 100000 eleitores, 8 nos 
municipios com mais de 50000 e ate 100000 eleitores, 6 nos 
municipios com mais de 10000 e ate 50.000 eleitores e 4 nos 
municipios com 10.000 ou menos eleitores (4). 

3 - 0 presidente e substituido nas suas faltas e impedimen
tos por urn dos vereadores por ele designado ou pelo vereador 
em exercicio que se lhe seguir na ordem da respectiva lista, nos 
termos do artigo 73.', na falta de designa~o. 

4 - A designa~o referida no numero anterior devera recair 
sabre urn dos vereadores em regime de permanencia. 

(4) Redaccao dada pela Lei n,O 25/85. 
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ARTIGO 46.' 

(Alteracao da composiCao da camara) 

- Nos casos de marte, renuncia, suspensao ou perda de 
mandato de algum membro da camara municipal em efectividade 
de fun90es, sera chamado a substitui-lo 0 cidadao imediatarnente 
a seguir na ordem da respectiva lista, nos tefffiOS do artigo 73,°, 

2 - Esgotada a possibilidade de substitui.ao prevista no 
numero anterior e desde que naD esteja em efectividade de fun
t;oes a maioria do numero legal dos membros da camara munici
pal, 0 presidente comunicani 0 facto it assembleia municipal para 
que esta, no prazo maximo de 30 dias a contar da recep.ao da 
comunica~o, eleja a comissao administrativa a que se refere a 
alinea b) do n.' 5 e marque novas eleicoes (5). 

3 - As elei,oes realizar-se-ao no prazo de 70 a 80 dias a 
eaotar da data da respectiva marca¢o. 

4 - A camara municipal que for eleita completani 0 mandato 
da anterior. 

5 - 0 funcionamento da camara municipal quanta aDS 
assuntos indiaveis e correntes, durante 0 periodo transit6rio, sera 
assegumdo: 

a) Pelos membros ainda em exercicio da camara municipal 
cessante, quando em numero nao inferior a 3, consti
tuidos automaticamente em comissao administrativa, 
presidida pelo primeiro na ordem da lista mais votada 
das listas em causa, ate que ocorra a designaca,o pre
vista na alinea seguinte; 

b) Por uma comissao administrativa de 3 ou 5 membros, 
consoante 0 numero de eleitores for inferior, igual ou 
superior a 50000, designada pela assembleia munici
pal, que designan', tambem de entre oles, 0 presidente. 

ARTIGO 47." 

(Instalacao) 

A instala¢o da camara municipal cabe ao presidente da 
assembleia municipal cessante e far-se-a no prazo de 15 dias a 
contar do apuramento definitivo dos resultados eleitorais enos 
termos do artigo 32.' do presente diploma. 
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................................................... 
CAPiTULO IV 

Oisposi~(jes gerais 

ARTIGO 69." 

(Periodo do mandato) 

o perlodo do mandato dos titulares dos orgaos eIeitas das 
autarquias locais e de 4 anos. 

ARTIGO 70." ("j 

(Perda do mandato) 
........................................................ 

ARTIGO 71." 

(Renuncia ao mandato) 

I - Os membros eleitos de 6rgaos aullirquicos gozam do 
direito de renuncia ao respectivo mandato. 

2 - A renuncia devera ser comunicada, por escrito, ao presi
dente do 6rgao respectivo. 

3 - 0 renunciante e substituido nos termos do artigo 73.". 
4 - A convocacao do membro substituto compete ao presi

dente do orgao e devera ter lugar no periodo que medeia entre a 
comunica¢o da renuncia e a realizacao de nova reunHio. 

ARTIGO 72." 

(Suspensao do mandato) 

I - as membros eleitos dos 6rgaos das autarquias locais 
poderao solicitar a suspensao do respectivo mandato. 

2 - 0 pedido de suspensao, devidamente fundamentado, 
devera ser endere~do ao presidente e apreciado pelo plenario do 
6rgao na reuniao imediata it sua apresenta¢o. 

3 - Entre outros, sao motivos de suspensao os seguintes: 
a) Doen~ comprovada; 
b) Afastamento temporario da area da autarquia por 

periodo superior a 30 dias. 

(6) Revogado. Ver artigo 9.° e seguintes da Lei n.O 87/89. de 9 de Setembro (Lei da 
tutela das autarquias). 
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4 - A suspensao nao podera ultrapassar 365 dias no decurso 
do mandato, sob pena de se considerar como remincia 80 

mesmo. 
5 - Durante 0 seu impedimento, as membros dos orgaos 

auUirquicos directamente eleitos serao substituidos nos termos do 
artigo seguinte. 

6 - A convoca~ao do membro substituto, nos lermos do 
numero anterior, compete ao presidente do orgao respectivo e 
devera ler lugar no periodo que medeie entre a autoriza~ilO da 
suspensao e a realiz3ty3o de urna nova reuniao do orgao a que 
pertence. 

ARTIGO 73.0 

(Preenchimento de vagas) 

I - As vagas ocorrida nos orgaos aumrquicos e respeitantes a 
membros eleitos directamente sao preenchidas pelo cidadao 
imediatamente a seguir na ordem da respectiva lista Oll, tratando-se 
de coliga~ao, pelo cidadao imediatamente a seguir do partido pelo 
qual havia sido proposto 0 membro que deu origem a vaga. 

2 - Quando, por aplica~ao da regra contida na parte final do 
numero anterior, se tome impassive! 0 preenchimento da vaga por 
cidadao proposto pelo mesmo partido. 0 Mandato serit conferido ao 
candidato imediatamente a seguir na ordem de precedencia da lista 
apresentada pela coliga~iio. 

ARTIGO 74.0 

(Continuidade do mandato) 

Os titulares do mandato) 

Os titulares dos orgaos das autarquias locais servem peto 
periodo do mandato e mantem-se em actividade ate serem 
legalmente substituidos. 
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Lei n.O 97/88 
de 17 de Agosto 

Afixa~io e inscri~io de mensagens de publicidade 
e propaganda 

........................................................ 

ARTIGO 7.0 

Propaganda em campanha eleitoral 

I - Nos periodos de campanha eleitoral as camaras 
municipais devem coloear it disposicao das forcas concorrentes 
espacos especialmente destinados iI afixacao da sua propaganda. 

2 - As camaras municipais devem proceder a uma dis,
tribuicao equitativa dos espeacos por todD 0 seu territ6rio de forma 
a que, em cada local destinado it afixacao de propaganda politica, 
cada partido ou forca concorrente disponha de uma area disponi vel 
DaD inferior a 2 m2. 

3 - Ate 30 dias antes do inicio de cada campanha eleitoral, as 
camaras municipais devem publicar editais oode cons tern as locais 
onde pode ser afixada propaganda politica, os quais nao podem ser 
inferiores a urn local por 500 eleitores all por freguesia . 

....................................................... . 
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Lei n.O 5/89 

de 17 de Ma",o 

Dos simbolos e siglas das coliga~Oes para fins eleitorais 

A Assembleia da Republica decreta, nos termos dos artigos 
164.0 , alinea d), 167.0, alineaj), e 169.0 , n.O 2, da Constitui
~ao. 0 scguinte: 

Artigo 1.0 - 1 - Os simbolos e siglas das coliga90es ou 
frentes, para fins eleitorais, devern reproduzir rigorosamente 0 

conjunto dos simbolos e siglas de cada urn dos partidos que as 
integram. 

2 - 0 disposto no numero anterior aplica-se as coliga90es ou 
frentes ja constituidas ou a constituir. 

Art. 2.0 Para efeitos do disposto no artigo anterior, oS simbo
los e siglas dos respectivos partidos devem corresponder 
integral mente aos constantes do registo do Tribunal Constitu
cional. 

Art. 3.0 A aprecia9ao da legalidade dos simbolos e das siglas 
das coliga90es ou frentes compete ao Tribunal Constitucional, nos 
termos previstos nos artigos 22.o-A e 16.0 das Leis o.Os 14-N85 e 
14-8/85, de 10 de Julho, rspectivamente. 

Art. 4. 0 E revogado 0 n.O 2 do artigo 55.0 da Lei n.O 14/79, de 
16 de Maio. 

Art. 5.0 A presente lei cotra em vigor seis meses apas a 
sua aplica~ao. 

Aprovada em 31 de Janeiro de 1989. 

o Presidente da Assembleia da Republica, Vitor Pereira 
Crespo. 
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Promulgada em 5 de Mar90 de 1989. 

Publique-se. 

o Presidente da Republica, MARlO SOARES. 

Referendada em 8 de Mar90 de 1989. 

o Primeiro-Ministro, Anibal Antonio Cavaco e Silva. 



Excerto do COdigo Penal 

SUBSECC;;Ao 

Dos crimes eleitorais 

ARTIGO 370.0 

(Falsidade na inscri9iio de_ eleitor) 

I - Quem provocar a sua inscric;:ao no recenseamento eleitcr 
ral, fomecendo elementos falsos, seril punido com prisao ate 1 ano 
e multa ate 50 dias. 

2 - Na mesma pena incorre quem inscrever outrem no 
recenseamento eleitoral, sabendo que ele nao tern 0 direito de ai se 
inscrever, ou impedir a inscric;:ao de aJguf:m que souber tec direito a 
inscrever-se OU, por qualquer outro modo, falsifiear 0 recensea
mento eleitoral. 

ARTIGO 371.0 

(Falsifica9iio de cartiio de eleitor) 

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

ARTIGO 372.0 

Quem, por vioiencia, ameac;:a ou artificio fraudulento, 
determinar urn eleitor a nao se inscrever no recenseamento eleito
ral ou a inscrever-se fora da unidade geogrilfica ou do local proprio 
ou para atem do praza sera punido com prisao ate 1 ano e multa ate 
50 dias, se pena mais grave mio for aplicavel por for9a de outra dis
posi9iio legal. 
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ARTIGO 373.' 

(FalsificacAo de cadernos de recenseamento) 

I. Quem conseientemente, por qualquer modo, violar, substi
tuir, destruir ou alterar os cademos de recenseamento sera punido 
com prisao ate 3 anos e multa ate 120 dias. 

2. A mesma pena sera aplicada aos membros da comissao 
recenseadora que, com intuitos fraudulentos, nilo procedam a 
e1aboraciio e correcciio dos cademos do recenseamento. 

ARTIGO 374.' 

(PerturbacAo de assembleia eleitoral) 

Quem, por meio de violencia, ameaca de violencia ou panici
pando em tumultos, desordens ou vozearias impedir ou perturbar 
gravemente a realizar;iio, funcionamento au apuramento de resul
tados de assembleia ou colegio e1eitorai destinados, nos termos da 
lei, a eleiciio de 6rgiios de soberania, de regiBes aut6nomas e de 
autarquias locais sera punido com pnsao ate 3 anos e multa de 50 
a 100 dias. 

ARTIGO 375.' 

(Fraude nas eleicOes) 

I. Quem nas e1ei~es referidas no artigo anterior votar em 
mais de uma se~o au assembleia de voto, mais de uma vez au 
com vmas listas na mesma se~o au assembleia. au actuar por 
qualquer forma que conduza a urn falso apuramento de eseruU
nio, sera punido com prisao ate 2 anos e multa de 20 a 60 dias. 

2. Na mesma pena incorre quem falsear 0 apuramento, a 
publicaciio ou a acta oficial do resultado da votaciio. 

3. A tentativa e punivel. 

ARTIGO 376.' 

(Coaccao de eleitor) 

Quem, nas eleicBes referidas no artigo 374.', com violencia, 
ameaca de violencia ou de grave dano patrimonial ou profissio-
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nal, impedir !lm eleitor de exercer 0 seu direito de voto ou 0 

for~r a votar num certo sentido sera punido com pnsao ate 3 
anos e multa de 50 a 100 dias, se pena mais grave niio for aplica
vel por for~ de outm disposil'fu> legal. 

ARTIGO 377.' 

(Fmude e corru~Ao de eleitor) 

I. Quem, nas elei¢es referidas no artigo 374.·, por meio de 
noticias falsas, boatos caluniosos ou atmv~ de artiflcios fraudu
lentos, impedir que urn eleitor vote sera punido com pnsao ate I 
ana e multa ate 50 dias. 

2. Na mesrna pena incorre: 
a) Quem compmr ou vender urn voto pam as elei¢es refe

ridas no mesmo artigo; 
b) Quem, niio pertencendo a for~ publicas devidamente 

autorizadas, entmr armado em qualquer assembleia 
ou colegio eleitoraI. 

ARTIGO 378.' 

(ViolaCllo do segredo de escrutinio) 

Quem, nas eleil'iies referidas no artigo 374, realizadas por 
escrutinio secreto, sem 0 consentimento do eieitor, conseguir pOT 

qualquer meio, obter para si ou para outrem 0 conhecimento do 
sentido em que ele votou ou votara sera punido com prisiio ate I 
ana de multa ate 50 dias. 

ARTIGO 379.' 

(AgmvacAo) 

As penas previstas nesta subsecciio semo agravadas de urn 
tereo nos seus limites minimo e maximo se 0 agente do respectivo 
crime for membro da comissao recenseadom, da secciio ou 
assembleia de voto ou delegado de partido politico a comissao, 
secciio ou assembleia referidas. 
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ORGANICA DO S.T.A.P.E./M.A.I. 

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

A constituicao do X Governo Constitucional determinou 
algumas modifica~oes oa organiza~ao e funcionamento dos varios 
ministerios. designadamente 0 Ministerio da Administracao Inter
na, ao qual vierarn a pertencer novos servil;os, ao mesmo tempo 
que outros passararn a integrar 0 Ministerio do Plano e da 
Administracao do Territorio. 

Assim surgiu, enfonnando juridicamente esta realidade, a 
nova Lei Organica da Administracao Interna, aprovada pelo 
Decreto-Lei n.O 55/87, de 31 de Janeiro. 

Mas, senda ainda necessaria compietar, para cada servilYo, 0 

estabelecido oa Lei Organica bern como regulamentar a nova rea
lidade juridica, procurou-se elaborar urn texto que, sem esquecer 0 

ja determinado, espelhe a organizacao e funcionamento do 
Secretariado Tecnico dos Assuntos para 0 Processo Eleitoral, 
dando-Ihe maior eficiencia e capacidade de resposta, sem esquecer 
a necessidade de content;ao de gastos. 

Pode dizer-se que este projecto segue tambem de perto 0 ja 
estabelecido no Decreto Regulamentar n.O 71179, de 29 de 
Dezembro. e iegisiaIY80 complementar. 

Em relac;ao a esse decreto, verifica-se que no presente 
diploma hit uma diferente sistematizac;ao dos servic;os e atribuic;ao 
de competencias, a que nao sera estranha a experiencia adquirida 
ao longo dos anos. 

Assim: 
Nos termos da alinea a) do n.O I do artigo 201.0 da 

Constituic;ao, 0 Governo decreta 0 seguinte: 

CAPiTULO I 
Natureza e atribui~oes 

ARTIGO 1.° 
Natureza 

o Secretariado Tecnico dos Assuntos para 0 Processo Eleito
raI, adiante designado por ST APE, e 0 servico, directamente 
dependente do Ministerio da Administracao Interna, que tern por 
objectivo a organizac;ao, apoio, execuc;ao e estudos em materia 
eleitora!. 
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ARTIGO 2,0 

Atribui~oes 

Sao atribui~oes do ST APE: 

a) Assegurar a realiZ8IYaO do recenseamento e de elei~bes para os 
orgios de soberania electivos, das regioes aut6nomas e do poder 
local, do Parlamento Europeu e de oulros surragios, design a
damente nos dominios juridicQ, financeiro e iogistico; 

b) Dirigir os escrutinios provisorios dos actos eleitorais e de 
Dutros sufragios; 

c) Assegurar a estatistica do recenseamento e dos aetas eleitorais, 
bern como de oulros surragios, publicitando os respeclivos 
resultados; 

d) Organizar 0 registo dos cidadaos eleitos para os orgaos de sobe
rania, das regiaes aut6nomas e do poder local e para 0 

Parlamento Europeu; 
e) Reeolher e tratar a ir!formariio sobre materia eleitoral; 
j) Proceder a estudos e analises em materia eleitoral, designada

mente de sociologia eleitoral; 
g) Propor e organizar ac~oes de esclarecimento e fonn.a~ao junto 

dos membros das comissoes recenseadoras e outros executores 
locais dos processos eleitorais; 

h) Informar e dar parecer sabre materia eleitoral. 

CAPiTULO II 

Organiza~iio 

ARTIGO ],0 

Organiza~iio geral 

o ST APE e uma direc~ao-geral que compreende servi~os 
operativos e servic;os de apoio. 
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ARTIGO 4.0 

Servi~os operativos 

Sao servi~os operativos: 

a) Adirec9iio de Servi90s Juridicos e Eleitorais; 
b) A Direc9iio de Servi90s de Cadastro e Logistica Eleitorais. 

ARTIGO 5.0 

Direc~iio de Servi~os Juridicos e Eleitorais 

A Direc9iio de Servi90s Juridicos e Eleitorais compreende as 
seguintes divisoes: 

a) A Divisiio de Estudos; 
b) A Divisiio de Apoio Juridico. 

ARTIGO 6.0 

Direc~iio de Servi~os de Cadastro e Logistica Eleitorais 

A Direc9iio de Servi90s de Cadastro e Logistica Eleitorais 
compreende as seguintes divisoes: 

a) A Divisiio de Cadastro, Estatistica e Informatica; 
b) A Divisiio de Finan9as e Logistica. 

ARTIGO 7.0 

Servi~os de apoio 

a) Os Servi90s Administrativos; 
b) 0 Servi90 de Documenta9iio; 
c) 0 Servi90 de Atendimento. 
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ARTIGO 8.° 

Servi~os Administrativos 

- Os Servi~os Administrativos compreendem: 

a) A Secl'iio de Pessoal, Expediente e Arquivo; 
b) A Secl'iio de Contabilidade e Economato. 

2 - Os servi,os referidos no n.O I dependem do chefe da 
Divisao de Finan~as e Logistica. 

ARTIGO 9.° 

Servi~o de Documenta~io 

- 0 Servil'o de Documenta,iio compreende a biblioteca, 
nele se exercendo a actividade de tradw;ao e de correspondencia 
em lingua estrangeira. 

2 - 0 Servi~o referido no Durnero anterior depende 
directamente do director-geral. 

ARTIGO 10.0 

Servi~o de Atendimento 

I - 0 Servil'o de Atendimento abrange 0 acolhimento, 0 

atendimento e 0 encaminhamento do publico. 
2 - 0 Servil'o referido no n.O I depende directamente do 

director-geral. 

CAPiTULO III 

Competencias 

Artigo 1).0 

Director-gersl 

Compete ao director-gera) orientar superiormente a activida
de dos servicos e especialmente: 
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a) Representar 0 ST APE; 
b) Expedir as ordens de servi~o e as instru~oes que julgar 

convenientes; 
c) Assegurar e com quaisquer entidades publicas ou privadas, 

nacionais ou estrangeiras, podendo corresponder-se com as 
autoridades judiciais e administrativas; 

d) Exercer os poderes de administra~iio; 
e) Despachar todos os assuntos que caibam no ambito das 

atribui~oes do ST APE, submetendo a despacho ministerial 
aqueles que, por natureza ou disposi~iio da lei, care~am de reso
lu~iio superior; 

fJ Tomar 0 compromisso de honra e dar posse ao pessoal; 
g) Exercer, em materia disciplinar, os poderes que lbe sejam confe
ridos nos termos da lei; 
h) Superintender na admissiio e gestiio do pessoa!. 

ARTIGO 12.0 

Direc~io de Servi~os Juridicos e Eleitorais 

I - Compete a Divisiio de Estudos, da Direc~iio de Servi~os 
Juridicos e Eleitorais: 
a) Proceder ao estudo comparativo da legisla~iio eleitoral nacional 

e estrangeira; 
b) Estudar a legisla~iio, doutrina e jurisprudtincia eleitorais e emitir 

paraeer sobre a interpretac;:ao dos textos legais sobre materia 
eleitoral, bern como sabre a integracao das suas lacunas; 

c) Estudar e propor 0 aperjeiroamento do sistema eleitoral, bern 
como do processo eieitorai, com base na experiencia e nas 
sugest6es formuladas e alaborar os projectos de legislariio 
pertinentes; 

d) Emitir parecer sobre os projectos de diploma legais que se 
incluam oa sua competencia; 
e) Proceder a estudos de sociologia eleitoral, atravos da analise dos 

elementos disponiveis ou de inqueritos sociol6gicos; 
J) Preparar e organizar, para publicacao, os trabalhos realiza

dos; 
g) Desempenhar as demais funcoes que se situem oa esfera da sua 

competencia e que sejam determinadas por lei ou lela director
gera!. 

2 - Compete a Divisiio de Apoio Juridico, da Direc~iio de 
Servi~os Juridicos e Eleitorais: 
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a) Interpretar a esclarecer a aplica9iio dos textos legais sobre 
materia eleitoral, designadamentejunto dos eleitores, comiss6es 
recenseadoras e orgaos auUirquicos; 

b) Propor e organizar as aC90es de divulga9iio e esclarecimento 
adequadas a efectiva participa9iio dos cidadaos e ao correcto 
desenvolvimento do recenseamento e das refeicoes; 

c) Elaborar a documentacao necessaria aD apaio e esclarecimento 
dos eleitores e demais intervenientes no recenseamento e 
eleicoes; 

d) Propor e organizar a realiza9ao de inqueritos no ambito da 
sua competencia; 

e) Recolher e sistematizar as criticas e sugestbes dos eleitores, 
comissoes recenseadoras. orgaos autitrquicos e outras entidades 
em materia eleitoral, divulgando a infonnacao pelos demais 
servi~os; 

f) Analizar os destadveis de naturalidade destinados aos ficheiros 
do ST APE, providenciando pelo esclarecimento ou correc9ao 
das duvidas, omissoes au irregularidades detectadas; 

h) Desempenhar as demais func6es que se situem oa esfera da sua 
competencia e que Ihe sejam determinadas por lei ou pelo 
director-geral. 

ARTIGO 13.0 

Direc~jjo de Servi~os de Cadastro e Loglstica Eleitorais 

I - Compete a Divisiio de Cadastro, Estatistica e Informati
ca, da Direc9ao de Servi90s de Cadastro e Logistica Eleitorais; 

a) Organizar 0 registo dos cidadiios eleitos para os orgiios de sobe
rania, das regioes aut6nomas e do poder local e para 0 

Parlamento Europeu, mediante os elementos remetidos aD 
ST APE, nos termos legais; 

b) Planear e coordenar os escrutinios provisorios; 
c) Preparar, para publica~ao, os resultados da actualiz8cao anual 

do recensearnento eleitoral comunicado aD ST APE nos tennos 
legais, bern como as resultados dos escrutinios provisorios e 
outros elementos de trabalho no ambito da sua competimcia; 

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

devam sec constituidos no ST APE. recorrendo aD tratarnento 
automatico da respectiva informacao; 
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f) Propor e organizar a realizaeao de inqueritos no ambito da 
sua competencia; 

g) Planear e executar os trabalhos de concepeao e concretizal'ao de 
sistemas de inforrnacao e precessamento; 

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

i) Estudar e propor as aiterac6es ao sistema infonmitico instal ado, 
bern como a aquisicao de novos sistemas, e estabelecer a ligacao 
com 0 fornecedor do equipamento; 

j) Preparar e organizar. para publicaeao. os trabalhos realizados; 
I) Desempenhar as demais fune"es que se situem na esfera da sua 

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

2 - Compete a Divisao de Finaneas e Logistica. da Direceiio de 
Servieos de Cadastro e Logistica Eleitorais: 
a) Elaborar ou colaborar em estudos conducentes ao aperfeieoa

mento dos sistemas logistico e financeiro em materia eleitoral; 
b) Planificar, coordenar e desenvolver 0 apoio financeiro. logistico 

e administrativo em materia eleitoral, promovendo a execucao, 
aprovisionamento e distribuicao de impressos, documentos e 
demais material e equipamento, recorrendo, quando necessaria, 
s colaboracao de entidades regionais. distritais e locais; 

c) Proceder it recolha dos elementos necessarios it previsao das 
despesas e elaborar 0 respectivo projecto de or~amento; 

d) Elaborar e propor criterios para atribuit;ao e transferencia de 
verbas para as autarquias locais e controlar 0 respectivo 
processamento; 

e) Elaborar e propor criterios de comprensaeiio ou reembolso de 
despesas efectuadas a DiveJ distritaJ ou regional em materia 
eleitoral e que devam ser comparticipadas ou suportadas 
pelo STAPE; 

f) Organizar e manter actuaJizado ° cadastro do equipamento e 
impressos eleitorais distribuidos; 

g) Providenciar pela obtent;ao, tr3tamento e envio as entidades 
competentes dos elementos necessilrios it impressao dos 
boletins de voto a nivellocal e pela execueiio e distribuieiio dos 
bole tins de voto e demais documentaeiio eleitoral. quando 
elaborada a nivel central; 

h) Promover a execut;ao grilfica, a pubJicat;ao e a distribuit;ao dos 
documentos relativos a actividade do ST APE; 
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i) Promover e controlar 0 pagamento das despesas respeitantes aos 
encargos com material eleitoral que devam ser suportados 
pelo mesmo; 

j) Proper e organizar a realizaryao de inqueritos no ambito da 
sua competencia; 

I) Preparar e organizar, para publicae.o, os trabalhos realizados; 
m) Desempenhar as demais funeoes que se situem na esfera da sua 

comperencia e que the sejam deterrninadas por lei ou pelo 
director-geral. 

ARTIGO 14.0 

Servi~os Administrativos 

- Compete iI Sece.o de Pessoal, Expediente e Arquivo, dos 
Servicos Administrativos: 

a) Assegurar as operacoes referentes ao recrutamento, seleccao e 
promocao do pessoal; 

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

c) Assegurar os procedimentos administrativos referentes a 
movimentacao, assiduidade e beneficios sociais do pessoal; 

d) Executar as acc6es administrativas relacionadas com 0 

expediente geral. designadamente a recepe3o, classificacao e 
expedicyao da correspondencia; 

e) Assegurar 0 servicyo de arquivo e reproducyao de documentos; 
j) Assegurar a divulgacyao. a myel interno, de normas e directivas 

de interesse para 0 servi~o; 
g) Desempenhar as demais funcyoes que se situem na esfera da sua 

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

2 - Compete iI Sece.ao de Contabilidade e Economato, dos 
Servicyos Administrativos: 

a) Proceder it recolha dos elementos necessarios a previsao das 
despesas de funcionamento do ST APE e elaborar 0 projecto 
de oreamento; 

b) Processar as despesas de acordo com 0 orcyamento e com as 
normas de contabilidade publica; 
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c) Assegurar a aqlllswao, manuten,iio e gestiio do material e 
promover a sua distribui~ao pelos diferentes servic;os; 

d) Promover a realiza,iio de obras de manuten,ao, repara,ao e 
conservac;ao das instalac;oes e do equipamento; 

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

f) Organizar e manter actualizado 0 cadastro e inventario do 
patrim6nio; 
g) Desempenhar as demais fun,6es que se situem na esfera da sua 

comperencia e que Ihe sejam determinadas por lei ou pelo 
director-geral. 

ARTIGO 15.0 

Serviyo de Documentayao 

Compete ao Servi,o de Documenta,iio: 

a) Organizar e gerir a biblioteca; 
b) Proceder il recolha, tratamento e divulga,ao intema de 

elementos bibliognificos e documentais em materias relacio
nadas com as atribui,6es do STAPE; 

c) Arquivar a documenta,ao e informa,ao relativas a legisla,ao, 
doutrina e jurisprudencia em materia eleitoral e organizar e 
manter actualizados os respectivQs ficheiros; 

d) Assegurar os contactos com servic;os congimeres naciooais e 
estrangeiros e com organismos intemacionais com vista a 
obten,ao de elementos de informa,ao e bibliogrilficos no 
dominio das atribui,6es do ST APE; 

e) Proceder a tradUl;:oes e assegurar a correspondencia em 
linguas estrangeiras; 

f) Diligenciar pela aquisi,iio de especies bibliogrilficas ou 
documentais por proposta dos servi,os do ST APE; 

g) Desempenhar as demais func;6es que se situem Da esfera da sua 
comperencia e que Ihe sejam determinadas por lei ou pelo 
director-geral. 
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ARTIGO 16.0 

Servi~o de Atendimento 

Compete ao Servieo de Atendimento: 

a) Assegurar 0 acolhimento, atendimento e encaminhamen
to do publico para as servi~os com comperencia para dar 
satisfa\=8o as suas pretensoes; 

b) Desempenhar as demais funeaes que se situem na esfera 
da sua competimcia e que the sejam detenninadas por lei 
ou pelo director-gera!. 

CAPiTULO IV 

Funcionamento 

ARTIGO 17.0 

Artieula~ao e raeionaliza~io 

Os servieos do ST APE mantem entre si estreita 
colabora<;ao no exercicio das respectivas competencias, 
propondo medidas que assegurem a racionalizaryao do traba
Iho e a normalizaryao e a simplificacao do funcionamento 
dos servieos. 

ARTIGO 18.0 

Equipas-projeeto 

I - Quando 0 objectivo a prosseguir ultrapasse a 
competencia propria de urn servico, pode seT constituida 
uma equipa-projecto. mediante despacho do director
-gera!. 

2 - 0 despacho designani 0 objecto do projecto. os 
servi<;os que nele colaboram, 0 pessoal que constitui a equi
pa, bern como 0 respectivomandato e praza para a sua 
realizacao. 

3 - A equipa-projecto funcionani na dependencia do 
director-geral ou de quem esle determinar. 
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ARTIGO 19.0 

Contratos e protocolos 

o ST APE pode, no ambito das suas atribui~6es, celebrar 
contratos ou protocoios com outras entidades, publicas ou 
privadas, para a realiza~ao de estudos, inqueritos e Qutros 
trabalhos, com saIvaguarda do cumprimento das formalidades 
legais. 

ARTIGO 20.0 

Normas de arquivo 

1 - 0 arquivQ deve conter, devidamente organizados, os 
Iivros processos e documentos referentes aos iIJtimos cinco anos, se 
DUtro praza nao for determinado. 

2 - A saida do arquivo de quaqluer Iivro ou outro documento 
depende de requisifYao, que sera devol vida com a nota de 
recebimeDto, logo que eSIa ocorra. 

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

ARTIGO 21. 0 

Registo de documentos e correspondencia 

1 - A correspondencia entrada no ST APE sera registada em 
suporte adequado. 

2 - Sera mantido urn copiador geral da correspondencia 
expedida. 

3 - Para a correspondimcia cIassificada haveni registo 
proprio. 

ARTIGO 22.0 

Certidoes 

S6 devem seT passadas certidbes de documentos, reque
rimentos ou despachos a quem demonstre interesse legitimo. 
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CAPiTULO V 

Rela~io com outros servi~os e organism os 

ARTIGO 23. 0 

Articula~oes com organismos naciooais 

1 - Com vista it rea1iza~ao das suas atribui~Oes, pode 0 

STAPE sllscitar, colher e utilizar as colaborac;6es que entenda 
necessarias. 

2 - 0 ST APE pode funcionar como gestor de sistemas 
atriciais num quadro de intervenc;6es de outras entidades da 
administral'iio central e local, publicas e priYadas. 

ARTIGO 24.0 

Articula~io com organismos estrangeiros e internacionais 
congeneres 

o ST APE manteca com os organismos estrangeiros e 
intemacionais congeneres os contactos que se mostrem necessa
riDS aD cumprimento dos seus objectivDs. 

Visto e aproyado em Conselho de Ministros de 17 de 
Noyembro de 1988 - Anibal Antonio Cavaca 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. 

o Primeiro-Minisq-o, Anibal Antonio Cavaco Silva. 
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