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Elei~ao do Presidente . 
da Republica 
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LEGISLACAO ELIEITORAL ." 
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-ELEICAO 
DO PRESIOENTE , 
OA REPUBLICA 

LEGISLAC;Ao ELEITORAL 

MINIST~RIO DA ADMINISTRACAo INTEANA 
seCAETARIADO Tt:CNICQ DOS ASSUNTOS PARA 0 PROCESSO ELEITORAL 



MINISTERIO DA ADMINISTRA<;Ao INTERNA 

Decreta-Lei n.' 319-A/76 

de 3 de Maio 

o presente diploma regula a elei~ao do Presidente da Repu
blica e adopta urn esquema semelhante ao dos restantes diplomas 
eleitorais ja publicados para a elei~ao da Assembleia da Repu
blica, sem prejuizo da diversidade existente entre os 6rgaos de 
soberania de tao diferente estrutura. 

Respeita-se 0 disposto no n.o 2 do artigo 124." da Constitui
~iio da Republica, 0 qual exige que 0 direito de voto seja 
exercido presencialmente no territ6rio nacional. 

Quanto aos aspectos teenicos de organiza~ao do acto eleitora!, 
maxime da campanha eleitoral e da constitui'Yao das mesas das 
assembleias de voto, bern como, com as necess3rias adapta~iies, 
o iIicito eleitoral, seguiu-se no essencial a experiencia eleitoral 
anterior. 

Nos tennos: 
Usando da faculdade conferida pelo artigo 3.", n." I, ali

nea 3), da Lei Constitucional n." 6/75, de 26 de M""o, ° 
Govemo decreta e eu promulgo. para valer como lei. 0 seguinte: 

TITuLO I 

Capacidade eleitoral 

CAPtroLo I 

Capacidade eleitoral activ8 

Artigo 1.° 

(Capacidade eleitoral activa) 

Sao eleitores do Presidente da Republica os cidadiios portu
gueses recenseados no territ6rio nacional. 
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Anigo 2.° 

(Portugueses plurlnacionais) 

I . Os portugueses havidos tambem como cidadiios de outro 
Estado nao perdem por esse facto a qualidade de cidadaos elei
tores. 

2. Para as eleitas da n.O I, mia perdem a qua/idade de 
cidadiios eleitores os portugueses que estejam a residir no terri
torio eleitoral a data da ahertura das opera~oes de recensea
menta e que anteriormente residiam em qualquer das antigas 
colonias tornadas independentes, desde que se encontrem abran
gidas par qualquer das dispasi(oes da Decreta-Lei n.o 308-Al75, 
de 24 de Junho, com a esclarecimento do despacho da Presiden
cia do Conselho de Ministros e do Ministerio del Jusli(a datado 
de 8 de Setembra e pub/icada na "Ditiria da Gaverna", de 16 
da mesma me. de 1975 (I). 
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Anigo 3.° 

(Incapacidades eleitorais) 

Nao sao cidadiios eleitores: 
a) Os interditos por senten~a com transito em julgado; 
b) Os notoriamente reconhecidos como dementes, ainda que 

nao estejam interditos poT sentenc;a. quando intemados em 
estabelecimento psiquhitrico ou como tais declarados por 
uma junta de dois medicos; 

c) Os definitivamente condenados a pena de prisao por crime 
doloso infamante. enquanto nao hajam expiado a respec
tiva pena. e os que se encontrem judicialmente privados 
dos seus direitos politicos; 

d) Os feridos par qualquer das incapacidades eleitorais aCli
vas previstas na Decreta-Lei n." 621-8/74, de 15 de 
Navembra (2). 

(I) Preceito caducado. 

(2) Preceito caducado por fo~a do art. 308.° da Constitui~io de 1976. 



CAPITuLo n 

Capacidade eleitoral passiva 

Artigo 4.° 

(Capacidade eleitoral passiva) 

1. Sao eiegiveis para a Presidencia da Republica os cida
daos eleitorais portugueses de origem, maiores de 35 anos. 

2. Os funcionanos do Estado ou de outras pessoas colecti
vas publicas nao precisam de autoriza~ao para se candidatarem a 
Presidencia da Republica. 

Artigo 5.° 

(Inelegihi/idade) 

Siio inelegiveis para a Presidencia da Republica as cidadiios 
feridos por qua/quer das incapacidades eleilOrais passivas pre
vistas no Decreta-Lei n.O 621-8/74, de 15 de Novembro (3). 

Artigo 6.° 

(Incompatibilidade com 0 exercicio de fun<;<ies privadas) 

I . Desde a data da apresenta~iio das candidaturas e ate ao 
dia da elei~ao os candidatos tern direito a dispensa do exercicio 
das respectivas fun~6es, sejam publicas ou privadas. contando 
esse tempo para todos os efeitos, incIuindo 0 direito a retribui
~ao, como tempo de servic;o erectivo. 

2. Os magistrados judiciais ou do Ministerio PUblico em 
efectividade de servi<;o. os militares em func;6es de comando e 
os diplomatas chefes de missao, quando candidatos, suspendem 
obrigatoriamente 0 exercicio das respectivas fun<;6es, desde a 
data d. apresenta~iio da candidatura ate ao dia da elei~iio. 

(3) Artigo caducado por fo~a do art. 308. 0 da Constitui~ao de 1976. 
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TiTuLO II 

Sistema eleitoral 

CAPiluLO I 

OrganIza.,ao do coleglo eleitoral 

Artigo 7.° 

(T erril6rio elailoral) 

Considera-se territ6rio eleitora!, para 0 efeito da elei~iio do 
Presidente da Republica, 0 continenle e os arquipe/agos (4) dos 
A~ores e da Madeira, constituindo um s6 circulo eleitora!, com 
sede em Lisboa. 

Artigo 8.° 

(Colegio elailoral) 

Ao circulo corresponde urn colegio eleitora!. 

CAPiluLO II 

Regime da elel.,ao 

Artigo 9." 

(Modo de elai~o) 

o Presidente da Republica sera eleito por Iista uninominal, 
apresentada nos termos do artigo 13 ... 

(4) Onde se Ie "arquipelago" deve ler-se "Regi6es Autonomasl'. 
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Artigo 10.0 (5) 

(Criterio da elei9il.o) 

1. Sera eleito 0 candidato que obtiver mais de metade dos 
votos validamente expressos, DaD se considerando como tal os 
votos em branco. 

2. Se neohurn dos candidatos obti ver esse mimero de votos. 
proceder -se-a a segundo sufrigio aD qual concorretio apenas os 
dois candidatos mais votados que DaD tenham retirado a sua 
candidatura. 

rtruLO III 

Organiza~ao do processo eleitoraI 

CAPiTuLo I 

Marcaf;80 da data da elei~ao 

Artigo 11.0 (6) 

(Marca9il.o da elei9il.o) 

I. 0 Presidente da Republica marcaci a data do primeiro 
sufnigio para a elei~iio para a Presidencia da Republica com a 
antecedencia minima de 50 dias. 

2. No caso previsto no n,O 2 do artigo anterior, 0 segundo 
sufcigio realizar-se-a no 21.° dia posterior aD primeiro. 

3. Tanto 0 primeiro como 0 eventual segundo sufnigio rea
Iizar-se-ao entre 0 sexagesimo e 0 trigesimo dia anteriores aD 

tenno do mandato do Presidente da Republica ou posteriores a 
vagatura do cargo. 

Artigo 12.0 

(Oia da elei9il.o) 

o dia da elei~ao sera 0 mesmo em todo 0 territ6rio eleitoral. 

(S), (6) Nova redac~io dada pela Lei n.O 143/85. de 26 de Novembro 
(D. R. n.O 272 - I serle - suplemento). 
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CAPITuLO U (I) 

Apresenta~o de candidaturas 

SECc;:AO I 

Propositura das candidaturas 

Artigo 13." 

(pader de apresenta"ao de candidatura) 

I. As candidaturas s6 poderao ser apresentadas por urn 
minimo de 7500 e urn maximo de 15 ()()() cidadiios eleitores. 

2. Cada eidadiio eleitor s6 podera ser proponente de uma 
unica candidatura a Presidencia da Republica. 

Artigo 14.0 

(Apresenta"ao de candidaturas) 

I. A apresentac;iio de candidaturas faz-se perante 0 Supremo 
Tribunal de Justi,a (8) ate trinta dias antes da data prevista para 
a eleic;iio. 

2. Terminado 0 prazo para a apresentac;iio das eandidaturas, 0 

Presidente mandar3 afixar por edital a porta do ediffcio do 
Tribunal uma rela,iio com 0 nome dos candidatos. 

Artigo 15.0 

(Requisitos formais da apresenta"ao) 

A apresenta,iio consiste na entrega de uma declara,iio subs
erita pelos cidadiios eleitores previslos no artigo 13.0 contendo 0 

nome e demais elementos de identifica<;:ao do candidato. 

(1) Este capitulo canrem nonnas total au parcialmente revogadas pela Lei 
n.o 28/82 e outnlS cuja regulamen~ao cleve ser conjugada e completada com 
aquele diploma. 

Ver Lei n.o 28/82. de 15 de Novembro (organizac;ao funcionamento e pro
cesso do Tribunal Constitucional) nB pagina 7S. 

(8) A apresen~ao faz-se perante 0 Tribunal Constitucional senda as candi
daturas recebidas peto seu Presidente (v. art." 92.° n.O t da Lei n.o 28/82 e 
artigo 159.o·A n,o 2 deste diploma). 
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2. Cada candidatura sera. ainda instruida com documentos 
que fa~am prova bastante de que 0 candidato cO maior de 35 
anos, portugues de origem, esm no gozo de todos os direitos 
civis e politicos e esti inscrito no recensearnento eleitoral. 

3. Devera ainda constar do processo de candidatura urna 
declara~ao do candidato, ilidivel a todo 0 tempo, da qual conste 
que nao estd abrangido pelas inelegibilidades [uadas pelo ar
tigo 5. 0 e de (9) que aceita a candidatura. 

4. Os proponentes deverno fazer prova de inscri~ao no 
recenseamento e as suas assinaturas serio notarial mente reconhe
cidas. 

5. Para efeitos do disposto no n.O I, devem enrender-se por 
mais elementos de identifica~ao os seguintes: 

Idade, numero, arquivo de identifica~iio e data do bilhete 
de identidade, filia~iio, profissiio, naturalidade e residencia. 
6. Para os efeitos dos n.1lS 2 e 4, a prova de inscri~ao no 

recenseamento eleitoral sera feita por meio de documento pas
sado pela camara municipal ou, em Lisboa e Porto pe/a admi
nistra~cio de bairro, no prazo de cinco dias (10), a contar da 
rece~ao do respectfvo requerimento. 

7. 0 proponente devera apresentar 0 requerirnento da cer
tidiio referida no n.O 6, em duplicado, indicando expressarnente 0 

nome do candidato proposto, devendo 0 duplicado ser arquivado. 
8. Em caso de extravio da certidiio devidamente compro

vado, podeni ser passada 2. a via, onde se fani expressamente 
men~iio desse facto. 

Artigo 16." 

(Mandatarios e representantes distritais das candidaturas) 

I . Cada candidato designani urn mandat3rio para 0 represen
tar nas opera~iies referentes ao julgarnento da elegibilidade e nas 
opera~iies subsequentes. 

~) Ver nota 3. 
(10) Por fo~ da Lei n.O 69/78 (Lei do Recenseamento Eleitoral) as Comis

sOes Recenseadoras sao as entidades autorizadas a passar cen.idOes de eleitor 
(v. art.o 70.°) e devem passa-Ias no prazo de 3 dias (v. art.o 158 a». 
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2. A morada do mandatirio seni sempre indicada no pro
cesso de candidatura e quando nao residir em Lisboa escolheni 
ali domicilio para efeito de ser notificado. 

3. Cada candidato podeni nomear representante seu em cada 
sede do distrito para a pnitica de quaisquer actos a efectuar na 
respectiva area relacionados com a candidatura. 

Anigo 17.0 (II) 

(Recep,iio de candidaturas) 

Findo 0 prazo para a apresentaqiio das candidaturas. 0 JUlZ

-presidente, sem prejuizo do n.O 2 do artigo 14.°, verificara, 
dentTo dos Ires dias subsequentes, a regularidade do processo, a 
autenticidade dos documentas que 0 integram e a elegihiJidade 
dos candidatos. 

Anigo 18. 0 (12) 

('rregu/aritkuies processuais) 

Verificando-se irregularidades processua;s, a juiz-presidente 
mandaTa notifiear imediatamente 0 manda/a rio do candidato 
para as suprir no prazo de vinte e quarTo haras. 
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Anigo 19." (13) 

(Rejei,ao de candidaturas) 

Sera rejeitado 0 candidato inelegivel. 

(11), (12), (13) Artigos revogados pelo disposto no art.o 93.0 cia Lei n.O 28/82. 



Anigo 20.0 (4) 

(Reciamafiio) 

J.. Das decisoes do juiz-presidente re/orivas a apresenta,ao 
de candidaturas poderiio. ate vinte e quarro haras apas a notifi
ca{iio da decisiio. reclamar para 0 proprio juiz-presidente as 
candidatos ou as seus mandatdrios. 

2. 0 juiz-presidente deverd decidir no prazo de vinte e 
quarro horas. 

3. Quando nao haja reclama,6es ou decididas as que le
nham sido apresentadas. 0 juiz-presidente mandara afuar a 
porta do edificio do Tribunal uma rela<;iio complela de lodas as 
candidaturas admitidas. 

Artigo 21.0 

(Soneio das candidaturas apresentadas) 

J. Findo a prazo do n,O J do artigo 14.°, e nas vinte e 
quarro horas seguintes. 0 juiz-presidente procedera aD sarteio 
das candidaturas que tenham sido apresentadas a eiei,iio na 
present;a dos respectivos candidatos ou seus mandatdrios. para 
efeito de Ihes alribuir uma ordem nos bolelins de volo (15). 

2. A realiza~ao do soneio nao implica a admissiio das can
didaturas. devendo considerar-se sem efeito relativamente as can
didaturas que, nos tennos dos artigos 17.0 e seguintes, venham a 
ser definitivamente rejeitadas. 

Anigo 22.0 (16) 

(Auto de sorteio) 

J. Da opera~ii.o referida no artigo anterior lavrar-se-a aulo. 

(14) Artigo revogado pelo art.O 93.° da Lei n.o 28/82. 
(IS) Numero revogado pelo 0.° 2 do art.o 92.° cia Lei 0.° 28/82. 
(16) Artigo revogado pelos n.CS 3 e 4 do art.o 92.° cia Lei 0.° 28/82. 
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2. Ii Comissiio Nacional das Eleiqoes sera enviada capia do 
auto. 

3. Aos governadores civis serew enviadas capias do auto. 

Artigo 23.° 

(Publica~o das listas) 

I. As candidaturas definitivamente admitidas senio imedia
tamente enviadas, por c6pia. ao govemador civil, que as publi
cani no prazo de dois dias, por editais aflXados it porta do 
govemo civil e de tadas as camaras municipais e juntas de 
freguesia. 

2. No dia da elei~ao. as candidatul1,lS sujeitas a sufnigio 
serao novamente publicadas por editais aflXados it porta e no 
interior das assembleias de voto, a cujo presidente elas serio 
enviadas pelo govemador civil juntarnente com os boletins de 
voto. 

Anigo 24.0 

(Imunidade dos candidatos) 

I. Nenhum candidato podeci ser sujeito a prisao preventiva, 
a nao ser em caso de flagrante delito de crime punivel com pena 
maior. 

2. Movido procedimento criminal contra algum candidato e 
indicado este por despacho de pronuncia ou equivalente, 0 pm
cesso s6 podeci seguir apOs a proclama~ao dos resultados da 
elei~ao. 
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SEc<;:Ao II 

Contencioso da apresenta.;io das candidaturas 

Arrigo 25. 0 (17) 

(Recurso para 0 tribunal pleno) 

J. Dos decisoes finais do juiz-presidenre e relativas apre
sentoroa de candidaturas cabe recurso para 0 tribunal pleno. 

2. 0 recurso deve ser interposto no prazo de vinte e quarro 
horas, a contar do ajiXQfiio dos candidaturas a que se refere 0 
n,O 3 do ortigo 20,°. 

Artigo 26,0 

(Legitimidade) 

Tern legitirnidade para interpor 0 recUlSO os candidatos ou 
res~ctivos mandat3rlos. 

Arrigo 27.0 (18) 

(Requerimento de interposi~iio de recurso) 

o requerimenlO de interposifiio do recurso, do qual consta
roo as seus fundamentas. sera entregue no Supremo Tribunal de 
Justi~a acompanhado de todDS as elementos de provo. 

Arrigo 28. 0 (19) 

(Dedsao) 

o Supremo Tribunal de Just;fo, em plenario. decidira defini
tivamente, no prazo de vinle e qualro horas. 

(17), (18), (19) Artigos revogados peJo disposto 00 an.O'94.0 da Lei n.O 28/82. 
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SECC;:AO III 

Desistencia ou morte de candidatos 

Anigo 29.0 (20) 

(Desist~ncia de candidatura) 

I . Qualquer candidato pode desistir da candidatura are 
48 horas antes do dia da elei~ao, mediante declara~ao escrita, 
com a assinatura reconhecida por nouirio, apresentada aD Presi
dente do Tribunal Constitucional. 

2. Verificada a regularidade da declara~ao de desistencia, 0 

Presidente do Tribunal manda imediatamente atixar capia a porta 
do edificio do Tribunal e notitica do facto a Comissao Nacional 
de Elei~iies e os governadores civis. 

3. Ap6s a realiza~ao do primeiro sufuigio a eventual desis
tencia de qualquer dos dois candidatos mais votados s6 pode 
ocorrer ate as 18 horas do segundo dia posterior a primeira 
vota~iio. 

4. Em caso de desisrencia nos termos do numero anterior 
sao sucessivamente chamados os restantes candidatos, pela ordem 
da vota~iio, para que, are as 12 horas do terceiro dia posterior a 
primeira vota~ao. comuniquem a eventual desistencia. 

Artigo 30. 0 (21) 

(Morte ou incapacidade) 

I. Em caso de morte de qualquer candidato ou de qualquer 
DUtro facto que 0 incapacite para 0 exercicio da fun~io presi
dencial, sern reaberto 0 processo eleitoral. 

2. Veriticado 0 abito ou declarada a incapacidade, 0 Presi
dente do Tribunal Constitucional dar" imediatamente publici
dade do facto, por publica~ao na I.. Serie do Diano da Repu
blica. 

(20) Nova ~io dada pela Lei 0.° 143/85. Ver tambem sobre esta 
materia 0 art,D 96.° da Lei n.o 28182. 

(21) Nova ~io dada pela Lei n.O 143/85. Ver tambem sobre esta 
materia 0 art. O 97.0 da Lei n.o 28182. 
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3. 0 Presidente da Republica marcaci a data da elei~ao nas 
48 horas seguintes ao recebimento da decisiio do Tribunal Cons
titucional que verificou a morte ou a declara~ao de incapacidade 
do candidato. 

4. N a repeti~ao do acto de apresen~ao de candidaturas e 
facultada aos subscritores a dispensa de jun~ao de certid6es 
anterionnente apresentadas. 

CAPITULO III 

Constituil,;80 das assembleias de voto 

Artigo 31.· 

(Assembleia de voto) 

I. A cada freguesia corresponde uma assembleia de voto. 
2. As assembleias de voto das freguesias com mais de 500 (22) 

eleitores serno divididas em secC;6es de voto, de maneira que 0 

numero de eleitores de cada uma nao ultrapasse sensivelmente 
esse limite. 

3. Desde que a comodidade dos eleitores nao seja seria
mente prejudicada, poderao ser anexadas as assembleias de voto 
de freguesias vizinhas se 0 numero de eleitores de cada uma for 
inferior a 500 e a soma deles nao ultrapassar sensivelmente esse 
numero. 

4. Compete ao presidente da ciimara ou da comissao admi
nistrativa municipal DU, nos concelhos de Lisboa e Pono. aas 
administradores de bairro respectivos (23) fixar ate ao 35.0 dia 

(22) Por fo~a da Lei n.O 69nS (Lei do Recenseamento Eleitoral) 0 Rumero 
de e~itores por cademo (e, por consequencia, por ~io de voto) foi alargado 
para sensivelmente 800 (v. p. ex. n.O 2 do art. 40.° da lei n.O 14/79 - elei~io 
da Ass. Republica). 

'(23,) Us bairms administrativos (oram extintas pela Lei n,D 8/81, de IS de 
JUnh6 (oeste artigo enos seguintes). 
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anterior ao dia da elei~ao os desdobramentos e anexa~Oes pre
vistas nos numeros anteriores, comunicando-os imediatamente 
as juntas de freguesia interessadas. Da decisao podem estas, ou 
dez eleitores, pelo menos, de qualquer das assembleias de voto, 
recorrer no prazo de dois dias para 0 govemador civil, 0 qual 
decidira definitivamente em igual prazo. 

Artigo 32.0 

(Dia e hora das assembleias de voto) 

As assembleias de voto reunir-se-ao no dia marcado para a 
elei~ao, as 8 horas da manha, em todo 0 territorio eleitoral. 

Artigo 33.0 

(Local das assembleias de volo) 

1. As assembleias de voto deverao reunir-se em edificios 
publicos, de preferencia escolas, sedes de municipios ou juntas 
de freguesia, que ofere~arn as indispensaveis condi~Oes de capa
cidade, seguran~a e acesso. Na falta de edificios publicos em 
condi<;Oes toleniveis, recorrer-se-a a urn edificio particular requi
sitado para 0 efeito. 

2. Compete ao presidente da ciimara ou da comissao admi
nistrativa municipal e. nos concelhas de Usboa e Porto, aas 
administradores de bairro respectivos detenninar os locais em 
que funcionario as assembleias eleitorais. 

Artigo 34.0 

(Edilais sobre as assembleias de volo) 

I. Ate ao 15. 0 dia anterior ao dia da elei~ao os presidentes 
das camaras ou das comissOes administrativas municipais. por 
editais afixados nos higares de estilo, anunciacio 0 dia, hora e 
locais em que se reunirio as assembleias de voto e os desdo
brarnentos e anexa~Oes destas, se a eles houver lugar. 

16 



2. No caso de desdobramento ou anexa~ao de assernbleias 
de voto. constani igualmente dos editais a indica~ao dos cida
diios que deveriio volar em eada assembelia (24). 

Artigo 35. 0 

(Mesas das assembleias de voto) 

1. Em cada assernbleia de voto sera constituida urna mesa 
para promover e dirigir as opera~iies eleilorais. 

2. A mesa sera cornposta por urn presidente e respectivo 
suplente e rres vogais, sendo urn secretario e dois escrutina
dores. 

3. Os membros da mesa deveriio saber ler e escrever por
tugues e, salvo nos casos previstos no n.o 2 do artigo 38.°, 
deveriio fazer parte da assembleia ou sec~iio de voto para que 
foram nomeados. 

4. Salvo motivo de fo~a maior ou justa causa, e obriga
torio 0 desempenho das fun~iies de membro da mesa da assem
bleia de volo. 

Anigo 36.0 

(Delegados das candidaturas) 

I. Em cada assernbleia de voto havera urn delegado e res
peetivo suplente de eada eandidatura proposta a elei~iio. 

2. Os delegados das eandidaturas poderiio niio estar inseri
tos no recenseamento correspondente it assembleia de voto em 
que deverao exercer as suas fun/SOes. 

(24) Por fo~a da Lei n.o 69nS e seguindo-se 0 procedimento indicado no 
n.o 2 do art.o 43.° da Lei n.o 14n9 0 edital deve conter a indicac;io do 
n. ° de inscric;ao no recenseamento dos cidadaos que devenio votar em cada 
seCIJ30 de voto. 
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Artigo 37.0 

(Oesigna98o dos delegados das candidaturas) 

I. Ate ao 20.0 dia anterior ao dia da elei~ao os candidatos 
ou os mandatanos das diferentes candidaturas indicarao, por 
escrito, aD presidente da camara au da comissao adrninistrativa 
municipal e, nos concelhos de Lisboa e Porto, aas administra
dares de bairro respectivos tanto delegados e tantos suplentes 
quantas as sec~Oes de voto em que haja sido desdobrada a 
assembleia de voto. 

2. A cada delegado e respectivo suplente sera antecipada
mente entregue uma credencial, a ser preenchida pelo proprio, 
devendo ser apresentada para assinatura e autentic~ao it autori
dade referida no numero anterior aquando da indica~ao nesse 
numero exigida. 

3. Ate ao decimo dia anterior ao dia cia eleic;ao os candida
tos ou mandat3rios das diferentes candidaturas poderao ainda 
apresentar ou completar a indica~ao de delegados, mas a desig
na~ao referida no n.o I do artigo 38.0 preferira a de delegado, 
se recair na mesma pessoa (25). 

4. Nao e Heito aos candidatos impugnar a eleic;ao nas sec
~Oes de voto com base em falla de qualquer delegado (26). 

Artigo 38.0 

(Oesigna¢o dos membros das mesas) 

I. Ate ao 15.0 dia anterior ao dia da elei~ao 0 presidente 
da camara ou da comissao adrninistrativa municipal designara 
de entre os cidadaos eleitores inscritos em carla assembleia au 
sec~ao de voto os que deverao fazer parte das mesas das assem
bleias ou sec~Oes de voto. 
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(2') Numero introduzido pelo Decreto Lei R.o 472-BI76. de 15 de Iunho. 
(26) Anterior R.o 3. 



~~------------

2. Nas assembleias de voto em que 0 numero de dOOdaos 
com as requisitos necessario~ a co.ns(ituir;ao dos mesas dos 
secr;iJes de voto seja comprovadamente insuficienre, as presiden
res dos CamaTaS dos comissoes administrativas municipals dos 
respectivos conce/has nomeariio de entre as cidadiios residentes 
na area do concelho t e pre!erentemente no area da respectiva 
freguesia. as membros em Jalta. Para tal, as presidentes dos 
camaras ou dos comissoes administrativas municipais providen
doriio no sentido do passagem de urna certidiio. que sera envia
do a secr;iio de voto do destina ate cinco dias antes do eieir;iio, 
para aditamento do nome 00 caderno eleitoral. senda a capia 
remetida, simultaneamente. 00 requerente (27). 

3. Os nomes dos membros da mesa constariio de edital 
afixado, no prazo de quarenta e oito horas, a porta da sede da 
junta de freguesia, e contra a escolha podera qualquer eleitor 
reclamar perante 0 presidente da camara Oll da comissao admi
nistrativa municipal nos dais dias seguintes. com fundamento em 
preteri~ao dos requisitos fixados na presente lei. 

4. Aquela autoridade decidini da reclama~iio em vinte e 
quatro horas e, se a atender, procedera imediatamente a nova 
de.signa<;ao atraves de sorteio efectuado no edificio da camara 
municipal au da administra~iio de bairro e Da presencsa dos dele
gados das candidaturas concorrentes a elei~ao na sec~ao de voto 
em causa. 

5. Ate cinco dias antes do dia da elei~ao, 0 presidente da 
camara ou da comissao administrativa municipal lavrani 0 alvani. 
de nomea~ao dos membros das mesas das assembleias eleitorais 
e participani as nomea~Oes ao govemador civil e as juntas de 
freguesia competentes. 

6. Para efeitos dos numeras anteriores deste anigo, nos 
concelhos onde existirem bairros administrativos a competencia 
atribuida aD presidente da camtJrQ au cia comissao administra
tiva municipal caberti aos administradores de bairro respeclivDs. 

(27) 0 estatuido no fmal do R.o 2 esta em desacordo com a nova estrutura 
do recenseamento que nao consagra a passagem de certidOes de clcitor com csta 
finalidade. Por isso deveni 0 preenchimento dos lugares de membro de mesa das 
assembleias de voto ser feito de entre os cidadaos residentes na area da frcgucssia, 
alias como ja estatui 0 n.O 3 do artigo 47.0 da Lei n.O 14n9. 
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(Anigo 39. 0 (!8) 

(Consmuiyiio da mesa) 

1. A mesa da assembleia de voto nao podera constituir-se 
antes da hora marcada para a reunHio da assembleia, nem em 
local diverso do que houver sido determinado, sob pena de nuli
dade de todos os actos que praticar e da eIei~ao. 

2. Ap6s a constitui~ao da mesa sera logo afixado a pona do 
edificio em que estiver reunida a assembleia de voto urn editaI, 
assinado pelo presidente, contendo os nOmes dos cidadaos que 
formam a mesa e 0 numero de eleitores inscritos. 

3. Sem prejuizo do disposto no n? I, os membros das 
mesas das assembleias ou sec~iies de voto deverao estar presen
tes no local de seu funcionamento uma hora antes da marcada 
para 0 inicio das opera~iies eleitorais, a fim de que eslas possam 
comes:ar a hora fixada. 

Artigo 40.° 

(Pemlanllncia da mesa) 

1. Constituida a mesa, ela nao podera ser alterada, salvo 
caso de fo~a maior. Da aJtera~ao e das suas raziies sera dada 
conta em edital afixado no local indicado no artigo anterior. 

2. Para a validade das opera~iies eleitorais e necessana a 
presen~a. em cada momento, do presidente au do seu supleote e 
de, pelo menos, dois vogais. 

(28) Este artigo e omisso quanto aos mecanismos de recurso a adoptar Da 
constituifWio da mesa no dia da elei~ao bern como sobre a dispensa do dever de 
comparencia do emprego au servi~o dos seus membros. Atente-se porem ao 
estabelecido nos n.OS 4 e 5 do art.o 48.0 da Lei 14179, que a seguir se transcreve: 

"4 - Se are uma hora apOs a hora marcada para a abertura da assembleia for 
impassivel constituir a mesa por nio estarem presentes os membros indispen
saveis ao seu funcionamento, 0 presidente da junta de freguesia designa. me
diante acordo unanime dos delegados de lista presentes, substitutos dos mesmos 
ausentes, de entre cidadios eleitores de reconhecida idoneidade inscritos nessa 
assembleia ou ~, considerando sem efeito a partir deste momento a desig
~ao dos anteriores membros da mesa que nao tenham comparecido. 

5 - Os membros das mesas de assembleias eleitorais sao dispensados do 
dever de comparencia ao respectivo emprego ou servi~o no dia das elei~Oes e 
no dia seguinte, sem prejuizo de lodos os seus direitos e regalias. incluindo 0 

direito a retribui~ao, devendo para 0 efeito fazer prova bastante dessa qualidade ... 
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Artigo 41.0 

(Poderes dos delegados das·candidaturas) 

Os delegados das candidaturas lerno os seguintes poderes: 

a) Ocupar os lugares mais proximos da mesa, por forma que 
possam fiscalizar plenamente todas as operaCiOes eleitorais; 

b) Ser ouvidos em todas as questiies que se suscitarem du
rante 0 funcionamento da assembleia de voto, quer du
rante a votaC.Jao, quer durante 0 apuramento; 

c) Assinar a acta, rubricar, selar e lacrar todos os documen
tos respeitantes as operaC.JOes eleitorais; 

d) Nao ser detido durante 0 funcionarnento da assembleia de 
voto, a nao ser em flagrante delito de ~rime punivel com 
pena maior; 

e) Obter todas as certidiies que requererem sobre as opera
~iies de vota~ao e apuramento. 

Anigo 42.0 

(Cademos eleitorais) 

I. Logo que definidas as assembleias de voto e designados 
os membros das respectivas mesas, cada uma destas devera 
extrair duas copias ou fotocopias dos cademos de recenseamento. 
cuja exactidao sera confinnada pela comissao administrativa mu
nicipal, destinadas aos escrutinadores (29). 

Os delegados das candidaturas poderao extrair tambem copia 
ou fotocopia dos cademos. 

2. Quando bouver desdobrarnento da assembleia de voto, as 
copias ou fotocopias abrangem apenas as folbas dos cademos 
correspondentes aos eleitores que hajam de votar em cada secCiao 
de voto. 

3. As copias ou fot0c6pias previstas nos nUmeros anteriores 
deveriio ser obtidas, 0 mais tardar, ate dois dias antes da eleiCiaO. 

(29) As func;6es atribuidas as mesas eleitorais neste mimero devem seT 
assumidas. como no n.O I do art. O 51.° da Lei 14/79 e atendendo a nova 
estrutura do Recenseamento eleitoral. pelas ComissOes Recenseadoras, tomando-se 
assim desnecessana a confmnac;io da exacadia das capias. 
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Artigo 43. 0 

(Outros elementos de trabalho da mesa) 

I. 0 presidente da camara ou da comissao administrativa 
municipal ou, nos concelhos de Lisboa e Porto, 0 administrador 
de bairro entregani a cada presidente da assembleia de voto, ate 
tres dias antes do dia designado para a elei~ao, urn cademo 
destinado as aetas das opern~iies eleitornis, com teooo de aber
turn por ele assinado e com todas as folbas por ele rubricadas, 
bern como os impressos e mapas que se tomem necess3rios. 

2. As entidades referidas no numero anterior entregarao tam
bern a cada presidente de assembleia ou sec~ao de voto, ate tres 
dias antes do dia designado para a elei~ao, os boletins de voto 
que Ibe foram remetidos pelo govemador civil. 

TITuLO IV 

Campanha eleitoral 

CAPITuLo I 

Principios gerais 

Artigo 44. 0 ('0) 

(Inieio e tenno da campanha eleitoral) 

I. 0 periodo da campanba eleitoral inicia-se no 15.0 dia 
anterior e finda as 24 boras da antevespern do dia marcado para 
a elei~ao. 

2. A campanba eleitornl para 0 segundo sufragio decorre 
desde 0 dia seguinte ao da afixa~iio do edital a que se refere 0 

art. O 109.0 ate as 24 boras da antevespern do dia marcado para 
a vo~ao. 

3. Em caso de a!raso na afixa~ao do edital a que se refere 
o art.o 109.0, a campanha eleitoral decorrera sempre entre 0 10.0 
dia anterior e as 24 boras da antevespern do dia da elei~ao. 

(30) Nova ~ao dada pela Lei n.o 143/85. 
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Artigo 45.0 

(Prom~o e realiza9aO da campanha eleitoral) 

I. A prom~iio e reaiiza9iio da campanha em todo 0 terri
torio eleitoral caber. sempre aos candidatos, seus proponentes ou 
partidos politicos que apoiem a candidatura, sem prejuizo da par
ticipa9iio activa dos cidadaos na campanha. 

2. 0 apoio dos partidos deve ser objecto de uma declara9iio 
fonnal dos orgiios dirigentes. 

Artigo 46. 0 

(Igualdade de oportunidade das candidaturas) 

Todas as candidaturas rem direito a igual trataroento por parte 
das entidades publicas e privadas, a fim de efectuarem, livre
mente e nas melhores condi<;Oes. a sua campanha eleitoral. 

Artigo 47. 0 

(Neutralidade e imparcialidade das entidades publicas) 

Os titulares dos orgiios e os agentes do Estado, das pessoas 
colectivas de direito publico, das pessoas colectivas de utilidade 
publica administrativa, das sociedades concessiomirias de servi-
90S publicos, de bens de dominio publico ou de obras publicas e 
das sociedades de economia publica ou mista devem, no exer
cicio das suas fun90es, manter rigorosa neutralidade perante as 
diversas candidaturas e os partidos politicos. Nessa qualidade, 
nao poderao intervir, directa ou· indirectamente. na campanha 
eleitoral, nem praticar actos que, de aigum modo, fav0Te9am ou 
prejudiquem urn concorrente as eleic;6es em detrimento ou van
tagem de outros. 

Artigo 48.0 

(Liberdade de expressao e de informa9iio) 

I. No decurso da campanha eleitoral nao podeni ser imposta 
qualquer limita9iio it livre expressiio de principios politicos, 
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ecooomicos e sociais, sem prejuizo de eventual responsabilidade 
civil e criminal. 

2. Durante 0 periodo da campanha eleitoral nao poderao ser 
aplicadas as empresas que explorem meios de comunica'Sao social, 
oem aos seus agentes, por actos integrados na campanha, quais
quer san~6es, sem prejuizo da responsabilidade em que incor
ram, a qual so sera efectiva apas 0 dia da elei<;ao. 

Artigo 49. 0 

(Liberdade de reuniiio) 

A liberdade de reuniao para fins eleitorais e no periodo da 
campanha eleitoral rege-se pelo dispostos na lei geral sobre 0 

direito de reuniao. com as seguintes especialidades: 
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a) 0 aviso a que se refere 0 n.o 2 do artigo 2.° do Decreto
-Lei n. ° 406/74, de 29 de Agosto (31), devera ser feito pelo 
candidato quando se trate de reuni6es, comicios, mani
festa~Oes ou desfiles em lugares publicos ou abertos ao 
publico e a realizar por esse candidato; 

b) Os cortejos ou desfiles poderao ter lugar em qualquer dia 
e qualquer hora, respeitando-se apenas os timites impostos 
pela manuten~ao da ordem publica, da liberdade de tran
sito 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 Decreto
-Lei n. ° 406/74, de 29 de Agosto, dever' ser enviado, por 
copia, ao presidente da Comissao Nacional das Elei
~OeS (32) e ao candidato interessado; 

d) A ordem de a1tera~ao dos trajectos ou desfiles sera dada 
pela autoridade competente e por escrito ao candidato 
interessado e comunicada a Comissao Nacional de Elei
~Oes; 

e) A utiliza~ao dos lugares publicos a que se refere 0 

artigo 9.° do Decreto-Lei n.O 406/74, de 29 de Agosto, 
deveni s~r repartida igualmente pelos concorrentes; 

(31 Ver Decreto-Lei 0.° 406/74, na pag. 83 . 
(32) Ver Lei 0.° 71/78 (Comissao Nacional de E1ei~Oes) oa pag.107. 



f) A presenCia de agentes de autoridade a reumoes organi
zadas por qualquer candidatura apenas podera ser solici
tada pelo 6rgao competente da candidatura que as orga
nizar, ficando esses 6rgaos respons3.veis pela manutenc;ao 
da ordem quando nao fa~am tal solicita~ao; 

g) 0 limite a que alude 0 artigo 11.° do Decreto-Lei 
n.O 406/74, de 29 de Agosto, sera alargado ate as 
2 horas da madrugada durante a carnpanha eleitora!. 

Artigo 50. 0 

((Proibi~ao de divulgaQao de sondagens) 

Desde 0 inicio da campanha eleitoral e ate ao dia imediato ao 
da elei~ao e proibida a divulga~ao dos resultados de sondagens 
ou inqueritos relativos it. atitude dos eleitores perante os concor
rentes it. eleic;ao. 

CAPtruLO II 

Propaganda eleitoral 

Artigo 51.0 

(Propaganda elettoral) 

Entende-se por propaganda eleitoral toda a actividade que 
vise directamente promover candidaturas, seja actividade dos 
candidatos, dos subscritores das candidaturas ou de partidos 
politicos que apoiem as diversas candidaturas, nos tennos do 
n.o 2 do artigo 45.°, bern como a publica~ao de textos ou 
imagens que exprimam ou reproduzam 0 conteudo dessa activi
dade. 

Anigo 52.° (33) 

(Direito de antena) 

Os candidatos ou representantes por si designados rem direito 
de acesso, para propaganda eleitoral, it televisao e as estaSiies de 
radio, tanto publicas como privadas. 

(33) Nova redac,.ao dada pels Lei n.o 143/85. 

25 



2. Durante 0 periodo da campanha eleitoral, a televisao e as 
esta~iies de radio reservam as candidaturas os seguintes tempos 
de emissiio: 

a) Radiotelevisao Portuguesa, nO seu 1.0 programa: 

De domingo a sexta-feira. triota minutos entre as 20 e as 
23 horas, imediatamente a seguir aD serviC;D infonnativo; 

Aos sabados, quarenta e cinco minutos a seguir ao servicso 
infonnativo; 

b) A Radiodifusiio Portuguesa (onda media e de frequencia 
modulada) ligada a todos os seus emissores regionais 
- noventa minutos dimas, dos quais sessenta minutos 
entre as 18 e as 20 horas tendo cada candidato direito a 
dez minutos dentro do mesmO periodo de emissao; 

c) Os emissores regionais da Radiodifusao Portuguesa -
triota minutos dimas; 

d) As esta~iies privadas (onda mOdia e de frequimcia modu
lada) , ligadas a todos os seus emissores, quando os tive
rem - noventa minutos dhirios, dos quais sessenta entre 
as 20 e as 24 horas. 

3. as tempos de emissao referidos no numero anterior sao 
reduzidos a dois terc;os no decurso da campanha para 0 segundo 
sufnigio. 

4. Ate 5 dias antes da abertura da campanha, quer para 0 

primeiro quer para 0 segundo sufnigio, as estac;6es devem indicar 
a Comissao Nacional de Elei~iies 0 honirio previsto para as 
emiss6es. 

Artigo 53.0 

(Distribui"ao dos tempos reservados) 

I. Os tempos de emissao reservados pela Radiotelevisao 
Portuguesa, ligada a todos os seus emissores, e pelas estac;6es de 
radio, serao atribuidos em condic;6es de igualdade as diversas 
candidaturas. 

2. A Comissao Nacional de Elei~iies organizani, de acordo 
com 0 criteria referida no numcro anterior. tantas series de emis-



s6es quantas as candidaturas com direilo a elas, procedendo-se a 
soneio, tudo com a antecedencia de, peto menos, dois dias em 
rela~iio ao dia de abertura da campanha eleiloral (34). 

3. Na organiza~iio e reparti~iio das series de emiss6es dever:i 
ficar prevista a inclusio de servi~os extemos. 

4. No ullimo dia da campanha lodos os candidalos leriio 
acesso as esta~6es oticiais da Radiodifusiio Portuguesa e It Radio
lelevisiio Portuguesa entre as 21 e as 24 horas para uma inlerven~iio 
de dez minulos do proprio candidalo, sendo a ordem de emissiio 
sorteada em especial para este caso. 

Artigo 54.° (") 

(Publica<;6es de canjcter jomalislico) 

As publica~6es noliciosas dianas ou niio dianas de periodici
dade inferior a quinze dias que pretendam inserir materia res
peitante it campanha eleitoral devem comunica-lo it Comissao 
Nacional de Elei~6es ale tres dias anles da abertura da campanha 
eleiloral. 

2. As publica~6es referidas no n,o I deveriio dar urn trata
menlo jornalislico niio discriminalorio as diversas candidaturas, 
nos lermos do Decrelo-Lei n,o 85-D/75, de 26 de Fevereiro (36). 

3. As disposi~6es do n.o I niio se aplicam It imprensa esta
lizada, a qual dever:i sempre inserir materia respeitante It cam
panha eleiloral e cumprir, para efeilo de igualdade de tratamenlo, 
o preceituado no decreto-Iei referido no numero anterior. 

Artigo 55.0 

(Salas de espectAculos) 

I . Os propriet3rios de salas de espect3culos ou de oulros 
recinlos de normal uliliza~iio publica que reunam condi~6es para 
serem ulilizados na campanha eleiloral deveriio declar:i-Io ao go
vernador civil do di'strilo ale dez dias anles da abertura da cam-

(34) Redac'Iao introduzida peJo Decreta-Lei n.o 445-A/76, de 4 de }unho. 

(35) Nova redac'Iiio dada pela Lei 0,° 143/85. 

(36) Ver Decreta-Lei 0,° 85-0/75, na pag. 99. 
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panha, indicando as datas e horas em que as salas ou recintos 
poderno ser utilizados para aquele fim. Na falla de declara~ao ou 
em caso de comprovada carencia, 0 governador civil pode requi
sitar as salas e os recintos que considere necessanos it campanha 
eleitoral, sem prejufzo da actividade normal e programada para 
os mesmos. 

2. 0 tempo destinado il propaganda eleitoral, nos termos do 
numero anterior, sera repartido igualmente pelas candidaturas 
que 0 desejem. 

3. Ate quarenla e oito horas depois da abertura da campa
nha, 0 governador civil, ouvidos os mandaWios das candida
turas, indicara os dias e as horas atribuidos a cada uma. de modo 
a assegurar a igualdade entre todas. 

Artigo 56. 0 (17) 

(Propaganda fixa) 

I. As juntas de freguesia deverno eslabelecer, are setenla e 
duas horas antes do infcio da campanha eleitoral, espa~os espe
ciais, em local celto, destinados a afixa~iio de cartazes, foto
grafias. jomais murais, manifestos e avisos. 

2. Os espa~os reservados nos locais previstos nos numeros 
anteriores serao tantos quantas as candidaturas. 

(37) Neste documento nao esta regulamentada a propaganda gnifica e sonora. 
Chama-se, todavia. a ate~ para 0 que sobre ela se estabelece nos n.O$ 3 e 4 
do anigo 66.° da Lei n.o 14/79 (lei eleitoral da A.R.) que se transcrevem: 

.. 3 - A aflXa~lio de cartazes e a propaganda sonora nao carecem de auto
riz~ao nem de comunicac;lio as autoridades administrativas. 

4 - Nlio e pennitida a aflX~ de cartazes nem a reaI~io de inscri¢es 
ou pinturas murais em monumentos nacionais. nos edificios religiosos, nos edi
ficios sede ou orgios de soberania. de regiOes auronomas ou do poder local, nos 
sinais de transito ou placas de sinalizac;ao rodoviliria. no interior de quaisquer 
repartilJOes ou edificios publicos ou franqueados ao publico. incluindo os esta
belecimentos comerciais." 
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Artigo 57:0 

(Utiliza~iio em comum ou troea) 

As di versas candidaturas poderao acordar na utiliza~ao comum 
ou na !roca entre si de tempo de emissao ou espa~o de publicidade 
que Ihes perten<;am ou das salas de espectaculos cujo uso Ihes 
seja atribufdo. 

Artigo 58.° ( 8) 

(Limites iI publica~o de propaganda eleitoral) 

As publica~6os referidas no n.o 1 do artigo 54.°, que nao 
tenham feito a acumula~ao ali prevista, nao podem inserir propa
ganda eleitoral, mas apenas a materia que eventuaImente Ihes 
seja enviada pela Comissao Nacional de Elei~6os. 

Artigo 59. 0 

(Edilicios publicos) 

Os govemadores civis procurara.o assegurar a cedencia do uso 
para os fins da campanha eleitoral de ediffcios publicos e recin
tos pertencentes ao Estado e outras pessoas colectivas de direito 
publico, repartindo com igualdade a sua utiliza~ao pelos con
correntes. 

Artigo 60.° ( 9) 

(Custo da utiliza~iio) 

1. Sera grntuita a util~ao, nos termos consignados nos artigos 
precedentes, das emiss60s das esta~6os publicas e privadas de 
radio e de teievisao, das publica~Oes de caracter jomalistico e 
dos efificios ou recintos publicos. 

(38), (39) Nova redac~io dada pela Lei n.o 143/85. 
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2. 0 Estado indemnizara as esta~6es privadas de radio pela 
utiliza~ao correspondente as emiss6es previstas na alinea d) do 
n.O 2 do artigo 52.", mediante 0 pagamento de uma quantia 
previamente acordada com elas ou 0 pagamento dos lucros ces
santes devidamente comprovados perante 0 Ministerio da Admi
nistra~ao Interna. 

3. Os proprietarios das salas de espect3culos ou os que as 
explorem, quando fizerem a declara~ao prevista no n.O I do 
artigo 55." ou quando tenba havido a requisi~ao prevista no 
mesmo numero, devem indicar 0 p~o a cobrar pela sua utili
za~ao, a qual nao poder' ser superior a urn quarto da lo~ao da 
respectiva sala num espect3culo normal. 

4. 0 pre~o referido no numero anterior e demais condi~6es 
de utiliza~ao sao uniformes para todas as candidaturas. 

Anigo 61.0 

(0,g80s dos pa'tidos pol~icos) 

o preceituado nos artigos anteriores nao e aplicavel as publi
ca6es de caracter jornalistico que sejam propriedade de partidos 
politicos, 0 que devera expressarnente constar do respectivo 
cabe~alho. 

Artigo 62.0 

(Escla,ecimento civico) 

Sem prejuizo do disposto nos preceitos anteriores, a Comis
sao Nacional das Elei~6es promovera na Radiotelevisao Portu
guesa, na Radiodifusao Portuguesa e na imprensa prograrnas 
destinados ao esclarecimento objectivo dos cidadaos sobre 0 

significado das elei~6es para a vida do Pais, sobre 0 processo 
eleitoral e sobre 0 modo de cada eleitor volar. 
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Artigo 63." 

(Publicidade comercial) 

A partir da publica~iio do decreta que marque a data da 
elei~iio e proibida a propaganda politica feita directa ou indi
rectamente atraves dos meios de publicidade comercial. 

Artigo 64.° 

(Instala9Ao do telelone) 

1 . As candidaturas tenio direito a instala~iio de urn telefone 
em cada sede de distrito. 

2. A instala~iio prevista no DUmero anterior podeni ser 
requerida a partir da publica~iio do decreta que marque a data 
da elei~iio e deveni ser efectuada no prazo de oito dias, a 
eontar do requerimento. 

Artigo 65." 

(Arrendamento) 

I. A partir da data da publica~iio do decreta a marcar 0 

dia da elei~iio e ate vinte dias apOs 0 acto eleitoral, os arrenda
hmos de predios urbanos podenio, por qualquer meio, incluindo 
a subloca~ao por valor naa excedente ao da renda. destina-los A 
prepara~iio e realiza~iio da campanha eleitoral, seja qual for 0 

fim do arrendamento e sem embargo de disposi~iio em contnirio 
do respectivo contrato. 

2. Os arrendatlirios, candidatos e subscritores das respecti
vas candidaturas serao solidariamente respons8veis por todos os 
prejuizos causados pela utiliza~ao prevista no numero anterior. 

31 
.) 



CAPtruLO UI 

Finan~ eleitorais 

Artigo 66.° 

(Contabiliza,.ao das receitas e despesas) 

I . Cada candidatura devera proceder a contabiliza~ao dis
criminada de todas as receitas e despesas efectuadas com a 
apresentacrao das candidaturas e com a campanha eleitoral, com 
a indica~ao precisa da origem daquelas e 0 destine destas. 

2. T odas as despesas de candidaturas e campanba eleitoral 
senio suportadas pelos respectivos candidatos, desde que por 
eles autorizadas, ou ~Ios seus mandatarios ou representantes. 

Artigo 67.0 

(Contribui~Oes de valor pecuniano) 

Candidatos e mandatarios nao podem aceitar quaisquer con
tribui~iies de valor pecuniano destinadas a campanha eleitorai 
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 68.0 (40) 

(Limite de despesas) 

I. Cada candidato nao pode gastar com a respectiva candi
datura e campanha eleitorai mais do que a importancia global 
correspondente a viote e cinco milh6es de escudos, actualizavel 
de acordo com a taxa de inflac~ao anual medida pelo indice de 
pre~os no consumidor apurado pelo Instituto Nacional de Esta
tistica. 

2. Em caso de segundo sufragio, 0 limite de despesas pre
visto no numero anterior sera acrescido de metade. 

(40) Nova redac~ao dada pela Lei n.O 143/85. 
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Artigo 69.0 

(Fiscaliza9ao das conlas) 

l. No prazo maximo de trinta dias. a partir do acto elei
toral, cada candidato dever. prestar contas discriminadas da sua 
campanha eleitoral a Comissao Nacional das Elei~Oes e faze-las 
publicar em tres dos jomais dianos mais lidos do Pais. 

2. A Comissao Nacional das Elei90es deve", apreciar, no 
prazo de trinta dias, a regularidade das receitas e despesas e 
fazer publicar a sua aprecia~ao num dos jomais diarios mais 
lidos do Pais. 

3. Se a Comissao Nacional das Elei90es veriflcar qualquer 
irregularidade nas contas, deve", notificar 0 candidato para apre
sentar, no prazo de quinze dias, novas contas regularizadas. 
Sobre as novas contas devera a Comissao Nacional pronun
ciar-se no pazo de quinze dias. 

4. Se 0 candidato nao prestar eontas no prazo fixado no 
n.o I deste artigo. nao apresentar novas contas regularizadas, 
nos tennos e no prazo do n.o 3 deste artigo. ou se a Comissao 
Nacional das Elei90es eoncluir que houve infrae9ao ao disposto 
nos artigos 66.° e 68.°, dever. fazer a respeetiva participa9ao 
criminal. 

TITULO V 

Elei~o 

CAPITuLO I 

surnigio 

SECc;:AO I 

Exerdcio de direito de sufnigio 

Artigo 70.0 

(Exercicio presencial do volo) 

1. 0 direito de voto e exercido presencialmente no terri
torio eleitoral. 
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2. Podem exercer 0 direito de voto por intermedio de repre
sentante os membros das for{as arnuJas e das for{as militariza
das, bem como os traba/hadores das repartiqoes civis do Es
tado. das autarquias locais. dos estabelecimentos hospitalares. 
das empresas publicas que, no dia da elei{ao, estiverem impe
didos de se deslocarem a assembleia ou sec{ao de voto em que 
se encontram inscritos, por imperativo do exercicio das suas 
juncoes, devendo obrigatoriamente Jazer prova desse impedi
mento (41). 

3. [gua/ direito e conJerido ao cidadiio devidamente recen
seado que, na data [aada para a elei{ao, se encontre embar
cado, e, por isso, igualmente impedido de se deslocar a assem
bleia de voto, 0 qual devera nomear 0 seu representante atra
ves de mensagem telegrafica assinada por ele e pelo coman
dante do navio, ou quem as suas vezes fizer. do modelo anexo 
a este diploma. Esta mensagem. que comprovara 0 impedi
mento, sera remetida pelo representado ao presidente da comis
sao administrativa municipal ou. nos conce/hos de Lisboa e 
Porto, ao administrador de bairro respectivo, e outra, de igual 
conteudo, sera endere{ada ao representante, devendo a pri
meira ser recebida na camara municipal ou na administra{ao 
de bairro ate ao 4.0 dia, inclusive. anterior a elei{ao. As 
entidades atras referidas deverao remete-Ia ao presidente da 
assembleia ou sec{ao de voto respectiva, juntamente com os 
documentos referidos no artigo 43.0 , no prazo de quarenta e 
oito horas, a contar da sua recep~ao, a qua/ a enviara, ate 
quarenta e oito horas antes do dia da elei,ao, ao presidente da 
assembleia ou sec{ao de voto respectiva. Ao voto do cidadao 
embarcado e maneira da sua expressao pe/o seu representante 
aplicam-se todas as demais disposi~6es dos diferentes numeros 
deste artigo. no que nao seja contrariado pe/o estabe/ecido 
neste n .• 3 (41). 

4. Cada eleitor s6 podera nomear validamente um repre
sentante e fa-Io-a atraves de documento isento de se/o, com 
assinatura do representado reconhecida notaria/mente. 0 repre
sentante devera estar devidamente inserito no recenseamento da 
mesma freguesia do representado e, por comparencia pessoal. 
podera exereer 0 direito de voto do representado (41). 

5. Cada representante s6 podera representar validamente 
um cidadao eleitor. excepto se este for membro das for~as 
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armadas. A representarao envolve, relativamente ao exerClClO 
do direito de voto, a transjerencia para 0 representante dos 
direitos e deveres que pertenciam ao representado (41). 

6. 0 representado presente no· dia da eleifao na freguesia 
correspondente a assembleia de voto em que se encontra ins
crito, que ja tiver nomeado validamente representante seu, nao 
podera substituir-se a este no acto de votar (41). 

7. No acto da votarao, 0 representante, apresentando-se pe
rante a mesa, deverti identificar-se ao presid"ente, nos termos 
da legisla<;ao eleitoral. exibindo tambem a procura~ao do 
representado e documento autenticado pela autoridade a este 
hierarquicamente superior, comprovativo do impedimento do 
representado. 0 presidente da mesa, depois de apreciar a 
regularidade formal destes documentos e de reconhecer 0 

votante como o· representante validamente nomeado, dira 0 nome 
do representado em voz alta e entregara 0 boletim de voto ao 
representante (41). 

8. Os nome dos eleitores que votarem atraves de represen
tantes constarao obrigatoriamente da acta das operaroes eIei
torais (41). 

Artigo 71.° 

(Unicidade de voto) 

A cada eleitor sO e pennitido volar urna vez. 

Artigo 72.0 

(Direito e dever de votar) 

I. 0 sufcigio constitui urn direito e urn dever c.vice. 
2. Salvo motivo justificado. 0 nao exercicio de direito de 

voto determina inelegibilidade para os orgiios de soberania, 

(41) Os 0.0 2 a 8 foram introduzidos pelo Decreto-Lei 0.° 4S6-An6, de 
8 de Julho, tendo sido declarada a sua inconstitucionalidade, com f~ ~ga
t6ria gera1 pela Resolu~ 0.° 83/81 do Conselho da Revol~ (DR - I sene, 
0.° 94 de 23-4-81). 
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bem como para os corpos administrativos, por periodo de tempo 
igual ao dn durat;ao dn mandato dn Presidente dn RepUblica (42). 

3. Compete ao juiz de direito do comarca respectiva decla
rar justificado 0 mio exercicio de direilO de voto se tal Ihe for 
requerido pelo interessado no prazo de sessenta dias apos a 
elei,ao (42). 

Artigo 73.0 (43) 

(Segredo do volO) 

I. Ninguem pode ser, sob quaIquer pretexto, obrigado a 
revelar 0 seu voto. 

2. Dentro da assembleia de voto e fora dela, ate 1I distiin
cia de 500 m, ninguem podeni revelar em quaI !ista vai volar 
ou votou. 

Artigo 74.0 (44) 

(Voto dos cegos e deficientes) 

I. Os cegos e quaisquer outras .,.,sS03S afectadas por doenc;a 
ou deficiencia fisica notorias, que a mesa verifique nao pode
rem praticar os actos descritos no artigo 87. 0 • votam acompa
nhados de urn cidadiio eleitor por si escolhido que garanta a 
fidelidade de expressiio do seu voto, que fica obrigado a abso
Iuto sigiio. 

2. Se a mesa decidir que Olio pode verificar a notoriedade 
da cegueira, da doen~a ou da deficiencia fisica, dever ser apre
sentado no acto da vo~iio certificado comprovativo da impos-

(42) Os n.05 2 e 3 foram declarados inconstitucionais. com f~a obriga
t6ria geral, pela Resoluljio 0.° 83/81 do Conselho da Revoluljio. 

De referir que na Lei 0.° 14n9 (Ass. Rep.) se acresceota ao artigo equiva
lente urn 0.° do seguinte tear: 

2 - Os repoosaveis petas empresas au serviljoS em actividade no dia 
das eleilJOes devem facilitar aos trabalhadores dispensas do servilJO pelo 
tempo suficiente para 0 exercicio do direito de voto. 
(43) 0 n.o 1 do artigo 82.0 da lei 14179, equivalente na lei eleitoral da 

A.R. a este artigo tern a seguinte redac~: 

36 

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

seu voto nem, salvo 0 caso de recolha de dados estatisticos rn10 identifica
veis. ser perguntado sobre 0 mesrno por qua1qucr autoridade." 
(44) Nova redacfJao dada pels Lei n.O 143/85. 



sibilidade da pratica dos actos descritos no artigo 87.0
• emitido 

pelo delegado de saude municipal ou seu substituto legal, com 
a assinatura reconhecida notarialmente .. 

3. Para os efeitos do numero anterior, devem os cart6rios 
notariais e os centros de saude manter -se abertos no dia da 
elei<;iio, durante 0 periodo de funcionamento das assembleias 
eleitorais. 

4. Sem prejuizo da decisiio da mesa sobre a admissibilidade 
do voto, qualquer dos respectivos membros ou dos delegados 
das candidaturas pode lavrar protesto. 

Artigo 75.0 

(Requisitos do exercicio do diretto de voto) 

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

Artigo 76.0 

(Local do exerc icio do sufragio) 

o direito do voto sera exercido apenas na assembleia eleito· 
ral correspondente ao local por onde 0 eleitor esteja recen
seado (45). 

(45) A Lei 0.0 69178 de 3 de Novembro introduziu 0 numero de inscri~ao 
como elemento fundamentaJ a todos os aetos relacionados com 0 recenseamento 
e a elei~ao. 

A fonna mais expedita de 0 cidad80 eleitor saber. a todo 0 momento. 0 

seu n. ° de inscri~ao e 0 cartio de eleitor. 
Por esta mzio a Lei 14179. de 3 de Maio previu. em artigo proprio 

(art. o 85.0). 0 procedimento a adoptar pelos cidadaos que no dia da elei'i80 
verifiquem noo dispor do refendo cartio de Dio saber qual 0 seu n.O de ins
crillio. 

E a seguinte a redac'i80 daquele artigo: 

"(Extravio do cartao de eleitor) 

No caso de extravio do cartio de eleitor. os eleitores tern 0 
direito de obter infonna'i80 sobre 0 seu nlimero de inscricio no recen
seamento na junta de freguesia, que para 0 efeito esta aberta no dia 
das eleiIJOes." 
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SEC<;:AO II 

Vola~o 

Artigo 77. 0 

(Abertura da vOta980) 

I. Constituida a mesa, 0 presidente declarara iniciadas as 
opera~iies eleitorais, mandan! aflXar 0 edital a que se refere 0 

artigo 39. 0 , n.O 2, procedera com os restantes membros da 
mesa e os delegados das candidaturns a reviSIa da cfunara de 
voto e dos documentos de trabalho da mesa e exibira a urna 
perante os eleitores para que todos se possam cenificar de que 
se encontra vazia. 

2. Noo havendo nenhuma irregularidade, imediatamente 
votariio 0 presidente, os vogais e os delegados das candidatu
ras (46). 

Artigo 78.0 

(Ordem de vota980) 

Os eleitores votariio pela ordem de chegada a assembleia de 
voto, dispondo-se para 0 efeito em fila (47). 

(46) Na Lei 14n9 de 3 de Maio no n.O 0 do art.O 86.0 acrescenta-se. 
relativamente ao exercicio do direito de voto pelos deJegados das candidaturas • 
.. ... desde que se encontrem inscritos nessa assembleia au ~ de voto". 

(47) Atraves de despacho conjunto regulamentar da Presidencia do Conse
lho de Ministros e do MinistCrio da Adminis~io Interna, publicado em Diana 
da Republica em 22 de Junho de 1976. foi dada prioridade na vo~;io 80S 

dele~ados de candidatums Que ex~ func;Oes em assembleia au seccio de 
voto diferente daquele em que devem volar. E 0 seguinte 0 teor daquele 

despacho: 

38 
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de voto exe~am 0 seu direito de sufnigio logo que se apresentem e 
exibam a respectiva credencial." 



Artigo 79.0 

(Continuidade das opera¢es eleitorais) 

. A assembleia eleitoral funcionani inintenuptamente ate serem 
conclufdas todas as altera~iies de vota~iio e apuramento. 

Artigo 80. 0 

(Encerramento da vota"ao) 

1. A admissao de eleitores oa assembleia de voto far-se-a 
ate lis 19 horas. Depois desta hora apenas poderao volar os 
eleitores presentes. 

2. 0 presidente declarani encerrada a vota~iio logo que 
tiverem votado todos os eleitores inscritos OU, depois das 
19 horas, logo que tiverem votado todos os eleitores presentes 
oa assembleia de voto. 

Artigo 81. 0 (48) 

(Nao realiza"ao da vota"ao em qualquer assembleia de voto) 

I. N iio podera realizar -so a vota~iio em qualquer assem
bleia de voto se a mesa oao se puder constituir. se ocorrer 
qualquer tumulto que determine a intenu~iio das opera~iies 
eleitorais por mais de !res horas au se na freguesia se regislar 
alguma calamidade ou grave perturba~iio da ordem publica no 
dia marcado para a elei~iio au nos !res dias anteriores. 

2. No caso de oao realiZ31i13.0 da vota'iao por a mesa nao 
se ter podido constituir ou por qualquer tumulto ou grave per
turba~iio da ordem publica realizar-se-a nova vota~iio no segundo 
dia posterior ao da primeira, trataodo-se de primeira sufnigio. 

3. Ocorrendo alguma calamidade no primeira sufragio ou 
em qualquer das circunstancias impeditivas da vota~iio, tratan
do-se de segundo sufnigio, sera a elei~iio efectuada no setimo 
dia posterior. 

(48) Nova reda~io dada pela Lei n,o 143/85. 
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4. Nos casas referidos nos mlmeros anteriores consideram
-se sem efeito quaisquer aetos que eventualmente tenham sido 
pratieados na assembleia de voto. 

5. 0 reconheeimento da impossibilidade de a elei,ao se 
efeetuar e 0 seu adiamento competem ao GOvernador Civil. 

6. No caso de nova vota'!rao, nos tennos dos n.OS 3 e 4 
nao se apliea 0 disposto na parte final do n.O 3 do artigo 35. 0 e 
no artigo 85.0 e os membros das mesas podem ser nomeados 
pelo Governador Civil. 

7. Se se tiver revelado impossivel a repeti,ao da vota,ao 
prevista no n.o 2 e 3 por quaisquer das causas previstas no n.o I, 
proeeder-se-a II realiza,ao do apuramento definitivo sem ter em 
eonta a vota,ao em falta. 

Artigo 82.0 

(Policia da assembleia de voto) 

I. Compete ao presidente da mesa, eoadjuvado pelos vogais 
desta, assegurar a liberdade dos eleitores, manter a ordem e, 
em geral, regular a poIicia na assembleia, adoptando para esse 
efeito as providencias necess3rias. 

2. Nao serno admitidos na assembleia de voto e serao 
mandados retirar pelo presidente os eidadOos que se apresenta
rem manifestamente embriagados ou que forem portadores de 
qualquer arma. 

Artigo 83. 0 

(Proibi«iio de propaganda nas assembleias de voto) 

E proibida qualquer propaganda dentro das assembleias elei
torais e fora delas ate a distaneia de 500 m. 

Artigo 84.0 

(Proibiyao da presenya de nao eleitores) 

1. 0 presidente da assembleia eleitoral devera mandar sair 
do local onde ela estiver reunida os eidadOos que ai nao possam 
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votar, salvo se se tratar de candidatos, seus mandatarios e 
representantes distritais ou delegados das candidaturas. 

2. Exceptuam-se deste principio os agentes dos orgiios de 
comunica~iio social, que poderiio desl9Car-se as assembleias ou 
sec~6es de voto em ordem II obten~iio de imageos ou outros 
elementos de reportagem, sem prejufw do respeito pela genui
dade e eficacia do acto eleitoral. 

Esses agentes, devidamente credenciados pelo Ministerio da 
Comunica~iio Social, deveriio, designadamente: 

a) Identificar-se perante os membros da mesa antes de ini
ciarem a sua actividade; 

b) Niio colher imagens, nem de qualquer modo aproximar
-se das dlmaras de voto, a ponto de poderem compro
meter 0 canicter secreto do sufnigio; 

c) Niio obter outros elementos de reportagem, quer no inte
rior da assembleia de voto, quer no exterior dela, ate II 
distancia de 500 m, que igualmente possam violar 0 

segredo do voto; 
d) De urn modo geral, niio perturhar 0 acto eleitoral. 
3. As imagens ou outros elementos de reportagem obtidos 

nos tennos referidos no numero anterior s6 poderao ser transmi
tidos apos 0 encerramento das asembleias ou sec~6es de voto. 

Artigo 85." 

(ProibiQBO da presenQa de forQa armada e casos em que pode 
ser requisitada) 

1. Nos locais onde se reunirem as assembleias de voto, 
num raio de 100m, e proibida a presen~a de fo~a armada, 
salvo se 0 comandante desta possuir indicios seguros de que 
sobre os membros da mesa se exerce coac~ao de ordem fisica 
ou psiquica que impe~a a requisi~iio daquela for~a. Neste caso, 
a fo~a podera intervir por iniciativa do seu comandante, a fim 
de assegurar a genuidade do processo eleitoral, devendo retirar
-se assim que pelo presidente, ou quem 0 substitua, Ihe seja 
formulado pedido nesse sentido, ou quando verifique que a sua 
presen~a ja niio se justifica. 
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2. Sempre que 0 entenda necessario, 0 comandante da fo,>a 
armada, ou seu delegado credenciado, podeci visitar, desannado 
e por urn periodo maximo de dez minutos, a assembleia au 
sec~ao de voto, a tim de estabelecer contacto com 0 presidente 
da mesa ou quem 0 substitua . 

3. Quando for necessario pIlr !ermo a a1gum tumulto ou 
obstar a qualquer agressao ou violencia, quer dentro do ediffcio 
da assembleia ou sec~ao de voto, quer na sua proximidade, ou 
ainda em caso de desobediencia as suas ordens, podeci 0 presi
dente da mesa, consultada esta, requisitar a presen~a da fo,>a 
armada, sempre que possfvel por eserito, ou, em caso de impos
sibilidade, com men~ao na acta eleitoral das raziies da requisi~ao 
e do perfodo da presen~a da fo,>a annada. 

4. Nos casos previstos nos n.OJ 1 e 3 suspender~se-ao as 
opera~6es eleitorais are que 0 presidente da mesa considere 
verificadas as condil:JOes para que possam prosseguir. sob pena 
de nulidade da elei~ao na respectiva assembleia ou ~ao de 
voto. 

Artigo 86.0 

(Boletins de voto) 

I. Os boletins de voto secio de forma rectangular, com as 
dimens6es apropriadas para neles caber a indic~ao de todas as 
candidatllras admitidas a yotal:Jao, e serno impressos em papel 
Iiso nao transparente. 

2. Em cada boletim de voto seriio impressos, de hannonia 
com 0 modele anexo a este diploma, os nomes dos candidatos e 
as respectivas fotografias, tipo passe, reduzidas, dispostas hori
lontalmente, uns abaixo dos outros, pela ordem que tiver sido 
sorteada, nos termos do artigo 21.°, 

3. Na linha corresponden!e a eada candidatura tiguraci urn 
quadrado em branco, que 0 eleitor preenchera com uma cruz 
para assinalar a sua escolha. 

4. A impressiio dos boletins de voto tiear" a cargo do 
Estado, atraves da imprensa Nacional-Casa da Moeda. 

5. 0 govemador civil remeteni. a eada presidente da camara 
e comissao administrativa municipal DU, nos conce/has onde exis
tirem bairros administrativos, ao administrador do bairro os 
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boletins de voto para que estes cumpram 0 preceituado no n.o 2 
do artigo 43 ... 

6. 0 numero de boletins de voto remetidos, em sobrescrito 
fechado e lacrado, sera igual ao numero de eleitores inscritos oa 
assembleia ou sec~ao de voto mais 20 %. 

7. 0 presidente da camara ou da comissao administrativa 
municipal au, conce/hos onde e:cistirem bairros administrativos. 
o administrador de bairro e os presidentes das assembleias ou 
sec~Oes de voto prestariio conlas ao govemador civil dos boletins 
de voto que receberam, devendo os presidentes das assembleias 
ou sec~Oes de voto devolver-lhe. no dia seguinte ao da elei~ao, 
os boletins nao utilizados e os boletins deteriorados ou inutili
zados pelos eleitores. 

Artigo 87. 0 (49) 

(Modo como vota cada eleitor) 

I . Cada eleitor, apresentando-se perante a mesa, identifica-se 
ao presidente. Este, depois de reconhecer 0 eleitor como 0 proprio, 
dini 0 seu nome em voz alta e entregar-lhe-a urn boletim de voto. 

2. De seguida, 0 eleitor entrara na camara de voto situada 
oa assembleia e ai. sozinho, marcara com uma cruz no quadrado 
respectivo 0 candidato em que votou e dobrani 0 boletim em 
quatro. 

(49) J3. foi rerenda em anterior nota a importAncia do n.O de inscric;io 
quer nos aetos de rccenseamento quer eleitorais. Da introduC;io deste novo 
elemento resultou urna nova forma de identifiCWjio pelo eleitor no momenta de 
se apresentar perante a mesa para votar. Assim, a Lei 14/79 de 3 de Maio prey! 
nos n,OS I. 2 e 3 do seu artigo 96.0 0 novo mecanismo de identificac;io. que de 
seguida se transcreve: 

"I - Cada eleitor, apresentando-se peranle a mesa, indica 0 seu numero 
de inscric;ao no recenseamento e 0 seu nome, entregando ao presidenle 0 bilhele 
de identidade, se 0 tiver. 

2 - Na Calta do bilhete de identidade. a identifica~ao do eleitor Caz-se par 
meio de qualquer outro documento que contenha fotogrnfia actuaJizada e que 
seja geralmente utilizada para identificac;ao. au atrnves de dais cidadJios eleito
res que atestem, sob compromisso de bonra. a sua identidade, au ainda par 
reconhecimento uruinime dos membros da mesa. 

3 - Reconhecido 0 eleitor. 0 presidente diz em voz alta a seu nUmero de 
inscri~io no recenseamento e 0 seu nome e. depois de verificada a inscri~ao. 
entrega-lhe urn boletim de voto. to 
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3. Voltando para junto da mesa, 0 eleitor entregani 0 bole
tim aD presidente, que 0 introduzini. oa urna, enquanto os escru
linadores descarreganio 0 voto, rubricando os cadernos eleitorais 
em coluna a isso destinada e oa lista correspondente ao nome do 
eleitor. 

4. Se, por inadvertencia, 0 eleitor deteriorar 0 boletim, 
devera pedir outro ao presidente, devolvendo-Ihe 0 primeiro. 
o presidente escrever" no boletim devolvido a nota de inuti
lizado, rubricando-o, e conserva-Io-a para os efeitos do n.O 7 
do artigo 86.°. 

Artigo 88.0 

(Volo em branco ou nufo) 

I . Correspondera a voto em branco 0 do boletim de voto 
que nao tenha sido objecto de qualquer tipo de marca. 

2. Correspondera a voto nulo 0 do boletim de voto: 

a) No qual tenha sido assinalado mais de urn quadrado ou 
quando haja duvidas sobre qual 0 quadrado assinalado; 

b) No qual tenha sido assinalado 0 quadrado correspondente 
a uma candidatura que tenha desistido das elei~6es; 

c) No qual tenha sido feito qualquer corte, desenho ou rasura 
ou quando tenha sido escrita qualquer palavra. 

3. Nao sera considerado 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 89.0 

(DUvidas, recfama<;iies, prolestos e contraprotestos) 

I. Qualquer eleitor inscrito oa assembleia de voto ou qual
quer delegado das candidaturas podera suscitar duvidas e apre
seotar, por escrito, reclam~io. protesto ou contraprotesto relati
vos as opera~Oes eleitorais da mesma assembleia e instrui-los 
com os documentos convenientes. 
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2. A mesa nio podeni negar-se a receber as reclama(J6es, os 
protestos e os contraprotestos, devendo rubrica-Ios e apensa-Ios 
as actas. 

3. As reclama~Oes, os protestos e os contraprotestos terno 
de ser obrigatoriamente objecto de delibera~ao da mesa, que a 
podera deixar para final, se entender que isso nao afecta 0 anda
mento normal da vota~ao. 

4. Todas as delibera~Oes da mesa serno tomadas por maioria 
absoluta dos membros presentes e fundamentadas, tendo 0 pre
sidente voto de desempate. 

CAPITuLO II 

Apnramonto 

SEC<;:AO I 

Apuramento parcial 

Artigo 90. 0 

(Opera9ao preliminar) 

Encerrada a vota~ao, 0 presidente da assembleia de voto 
procedeni a contagem dos boletins que nio foram utilizados e. 
bern assim, dos que foram inutilizados pelos eleitores. Eneer
ra-Ios-a num sobrescrito proprio, que fechara e lacrara, para 0 

efeito do n.O 7 do artigo 86.0 • 

Artigo 91. 0 

(Contagem dos votantes e dos boletins de voto) 

I. Em seguida, 0 presidente da assembleia de volo mandaci 
contar os votantes pelas descargas efectuadas nos cademos elei
torais. 
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2. Concluida essa contagem, 0 presidente mandaci abrir a 
urna, a fim de conferir 0 numero de boletins de voto entrados, 
voltando a introduzi-Ios ai no fun da contagem. 

3. Em caso de diverg~ncia entre 0 numero de votanles 
apurado nos tennos do n.· leo dos boletins de voto contados, 
prevalececi, para efeitos de apuramento, 0 segundo destes nu
meros. 

4. Sera dado imediato conhecimento publico do numero de 
boletins de voto atraves de editaI, que, depois de lido em voz 
alta pelo presidente, sera afixado A porra principal da assembleia 
de voto. 

Artigo 92.· 

(Contagem de votos) 

I. Urn dos escrutinadores desdobrara os boletins, urn a urn, 
e anunciara em voz alta qual a candidatura votada. 

o outro escrutinador registaci numa folha branca ou, de pre
ferencia, num quadro bern visivel as votos atribuidos a cada 
candidatura, bern como as votos em branco e as votos nulas. 

2. Entretanto, os boletins de voto senia examinados e exibi
dos pelo presidente, que os agrupaci, com a ajuda de urn dos 
Yogais, em lotes separados, correspondentes a cada urna das 
candidaturas votadas, aos votos em branco e aos votos nulos. 

3. Terminadas estas opera~Oes. 0 presidente procedeni a 
contraprova da contagem de votos registados na folha do quadro 
atraves da contagem dos boletins de cada urn dos lotes sepa
rados. 

4. Os delegados das candidaturas teriio 0 direito de examinar 
depois os lotes dos boletins de voto separados, sem alterar a sua 
composi~ao. Se entenderem dever suscitar au deduzir reclama
~6es quanta a contagem au quanta a qualifica~ao dada ao voto 
de qualquer boletim, produzi-Ias-iio perante 0 presidente e, neste 
ultimo caso, se naD forem atendidas, lerao direito de, juntamente 
com 0 presidente. rubricar 0 boletim de voto em causa. 

5. 0 apuramento assim efectuado sera imediatamente publi
cado por edital afixado A pona principal do edificio da assem
bJeia. em que se discriminarao 0 numero de votos atribuidos a 
cada candidatura e 0 numero de votos nulos. 
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Artigo 93.0 

(Destino dos boletins d<1 voto 
objecto de reclama,es ou proptesto) 

Os boletins de voto sobre os quais haja reclam~ao ou pro
testo serno, depois de rubricados, remetidos a assembleia de 
apuramento distrital, com os documentos que Ihes digam res
peito (50). 

Artigo 94. 0 

(Destino dos restantes boletins) 

I. Os restantes boletins de voto serno remetidos em pacotes 
devidamente lacrados e confiados a guarda do juiz de direito da 
comarca. 

2. Esgotado 0 prazo para a interposi930 dos recursos con
tenciosos, ou decididos defmitivamente estes, 0 juiz detenninara 
a destrui9ao dos boletins. 

Artigo 95.0 

(Acta das opera96es eleitorais) 

I . Competira ao secretario proceder a elabora9ao da acta 
das opera,Oes de vota9ao e apuramento. 

2. Da acta constario: 

a) Os nomes dos membros da mesa e dos delegados das 
candidaturas; 

b) A hora de abertura e encerramento da vota9ao e 0 local 
da assembleia de voto; 

c) As delibera90es tomadas pela mesa durante as opera90es; 
d) 0 Dlimero total de eleitores inscritos e de votantes; 
e) Os nomes dos eleitores inscritos que nao votaram (51); 

(SO) Ainda que neste artigo se nan refrra 0 destino a dar aos boletins de 
voto com votos nulos a restante legislwrao eleitoral, nomeadamente 0 art.o 103.0 

da Lei n.O 14/79, manda juntar esses boletins a remessa que vai para a 
assembleia de apuramento distrital. 

('I) Pelas raz6es ja apontadas nas ootas 45 e 49, na alinea e) <!eve ser 
referido 0 n.o da inscri~ao e nao 0 nome dos cidadaos que nao votaram. 
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f) 0 numero de votos obtidos por cada candidatos e 0 de 
votDS em braneD e de votDS nulos; 

g) 0 numero de boletins de voto sobre os quais haja inci
dido reclama,ao ou protesto; 

h) As divergencias de contagem, se as houver, a que se 
refere 0 n.O 3 do anigo 91.°, com a indica,ao precisa das 
diferen,as notadas; 

i) 0 numero de reclama<;iies, protestos e contraprotestos 
apensos 11 acta. 

Artigo 96.° 

(Envio a assembleia de apuramento distritaJ) 

Nas vinle e quatro horas imediatas ao apuramento, os pre
sidentes das assembleias de voto entregariio ao presidente da 
assembleia de apuramento distritaJ ou remeterno pelo seguro do 
correio, ou por proprio, que cobrara recibo de entrega, as aetas, 
os cademos e mais documentos respeitantes a elei'i3.o. 

SEc~AO II 

Apuramento distritaJ 02) 

Artigo 97.0 (,3) 

(Apuramento distrital) 

1. 0 apuramento da elei,ao em cada distrito compete a uma 
assembleia de apuramento distritaJ, a qual incidira os seus traba
lhos as nove horas do dia subsequente ao da elei,ao no edificio 
do Govemo Civil ou em outro local determinado pelo gover
nador civil para 0 efeito. 

2. Ate ao 14.° dia anterior ao da elei,ao, 0 govemador 
civil, nos distritos de Lisboa, Porto, Aveiro, Braga e Settibal, 

(.52) Relativamente 80s AliJores e a Madeira e feito urn linieQ apuramento plr 
Regiao, dada a extensao da divisao distrital, funcionando a assembleia de apu
ramcnto em edificio para 0 efeito designado pelo Ministro da Republica. 
(53) Nova redac(j3o dada pela Lei n.o 143/85. 
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poden\ detenninar 0 desdobramento do distrito em assembleias 
de apuramento, respeitando a unidade dos municipios, e que 
seriio consideradas para todos os efeitos como assembleias de 
apuramento distrital. 

3. Em Lisboa e no Porto poderiio constituir-se are quatro 
assembleias de apuramento e os restantes distritos anterionnente 
mencionados poderiio desdobrar-se em duas assembleias de apu
ramento. 

4. Para efeitos da designa<;iio prevista nas alineas a) e c) do 
artigo seguinte, 0 govemador civil comunica a sua decisao ao 
presidente do Tribunal de Rela<;iio respectivo e ao ministro da 
Educa<;iio e Cultura. 

Artigo 98.0 (>4) 

(Assembleia de apuramento distrital) 

I. A assembleia de apuramento distrital sera composta por: 

a) Urn magistrado judicial, designado pelo presidente do Tri
bunal da Rela<;iio do distrito judicial respectivo, que ser
vin! de presidente. com voto de qualidade; 

b) Dois juristas, escolhidos pelo presidente; 
c) Dais professores, preferencialmente de matematica, que 

leccionem na area da sede do distrito, designados pelo 
ministro da Educa<;iio e Cultura; 

d) Seis presidentes de assembleias de voto, qesignados pelo 
govemador civil; 

e) Urn secret3rio judicial da sede do distrito, escolhido pelo 
presidente, que servirii de secretario, sem voto. 

2. A assembleia devera estar constituida are A antevespera 
da elei~ao, dando-se imediato conhecimento publico dos nomes 
dos cidadiios que a comp6em, e no caso de desdobramento, a 
area que abrange, atraves de edital a afixar A porta do Govemo 
Civil. 

3. As designa<;Oes previstas nas alineas c) e d) do numero 
urn deveriio ser comunicadas ao presidente ate tres dias antes da 
elei<;iio. 

(54) Nova reda~ao dada peJa Lei n.O 143/85. 
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4. Os candidatos e os mandatarios das eandidaturas poderao 
assistir, sem voto, mas com direito de reclarna~ao, protesto ou 
eontraprotesto, aos trabalhos da assembleia de apuramento dis
trital. 

5. Os eidadaos que fa~am parte das assembleias de apu
ramento distrital sao dispensados do dever de eompareneia ao 
respectivo emprego ou servi~o durante 0 periodo de funeiona
mento daquelas, sem prejuizo de todos os seus direitos e rega
lias, incluindo 0 direito a retribui~ao, desde que provem 0 exer
cicio de fun~6es atraves de documento assinado pelo presidente 
da assembleia. 

Artigo 99.· (',) 

(Elementos de apuramento distntal) 

I. 0 apuramento distrital sera realizado com base nas aetas 
das opera~Oes das assembleias de voto, nos cademos eleitorais e 
demais doeumentos que os aeompanbarem. 

2. Se faltarem os elementos de algumas das assembleias de 
voto. iniciar -se-a 0 apuramento com base nos elementos das 
assembleias que os enviarem, designando 0 presidente nova reu
Diao, dentro das viote e quatro horas seguintes, para se con
c1uirem os trabalhos e tomando, entretanto, as provideneias neees
sanas para que a falta seja reparada. 

3. N as regi6es aut6nomas dos A~ores e Madeira 0 apura
mento distrital podera basear-se em eorrespondeneia telegnifiea 
transmitida pelos presidentes das camaras municipais ou das 
comissOes administrativas municipais. 

Artigo 100.· 

(Opera~iio preliminar) 

No inicio dos seus trabalhos, • assemblei. de apuramento 
deve decidu se devem ou nao contar-se os boletins de voto sabre 

(S5) Nova redac~ao dada pela Lei n.O 143/85. 
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os quais tenha recaido reclama~ao ou protesto, corrigindo, se for 
caso disso, 0 apuramento da respectiva assembleia de voto (56). 

Artigo 101." 

(Operat;6es de apuramento distrital) 

o apurarnento distrital consiste: 

a) Na verifica~iio do nillnero total de eleitores inscritos e de 
votantes no distrito; 

b) Na verifica~iio do nillnero total de votos obtidos por cada 
candidatura, do mimero de votos em branco e do numero 
dos votos nulos. 

Artigo 102." (''') 

(Anuncio, publica~o e afixa~o dos resultados) 

Os resultados do apuramento distrital serlio afixados pelo pre
sidente e, em seguida, publicados por meio de edital afixado a 
porta do edificio do Govemo Civil, ate ao 6.· dia posterior ao da 
vota~iio. 

Artigo 103." 

(Acta de apuramento distrital) 

1. Do apurarnento distrital sera imediatamente lavrada acta, 
da qual constariio os resultados das respeetivas opera~iies, bern 
como as reclama~iies, prolestos e contraprotestos apresentados de 
harmonia com 0 disposto no n.· 3 do artigo 98.0 e as decisiies 
que sobre eles tenham recaido. 

(56) Na nota 50 referiu-se que lambem os boletins com votos nulos deve
riam ser enviados as assembleias de apuramento. Se assim for deveni ser lido 
em aten~ao 0 n.D 2 do art.D 110.D da Lei n.D 14/79 que diz 0 seguinte: 

"2 - A assembleia verifica os boletins de voto considerados nulos e, reapre
ciados estes segundo urn criterio uniforme. corrige, se for caso disso, 0 

apuramento em cada wna das assembleias de volo." 

(S7) Nova ~ao dada pela Lei n.D 143/85. 
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2. Nas vinte e quatro horas posteriores a conclusao do 
apuramento distritaI 0 presidente enviani dois exemplares da acta 
it assembleia de apuramento geral pelo seguro do correio ou por 
proprio, que cobrani recibo de entrega. 

3. 0 terceiro exemplar da acta, bern como toda a documen
ta~ao presente it assembleia de apuramento distrital, sera entregue 
ao govemador civil, 0 qual 0 conservara e guardara sob a sua 
responsabilidade. 

Artigo \04.0 

Certidao ou fot0c6pia de apuramento) 

Aos candidatos e aos mandatarios de cada candidatura pro
posta a elei~ao serno passadas pela secretaria do govemo civil 
certidiies ou fotocopias da acta de apuramento distrital. 

SEC<;AO III 

Apurameoto geral 

Artigo !OS.O (58) 

(Apuramento geral) 

o apurarnento geral da elei~ao e a proclarna~iio do candidato 
eleito ou a designac;ao dos dois candidatos que concorrem ao 
segundo sufnigio. de harmonia com os artigos 10.0 e seguintes. 
compete a uma assembleia de apuramento geral, a qual iniciara 
os seus trabalhos as 9 horas do oitavo dia posterior ao da eleic;ao 
no Tribunal Constitucional. 
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Anigo \06.0 (59) 

(Assembleia de apuramento geral) 

I. A assembleia de apuramento geral sera composta por: 

a) 0 presidente do Tribunal Constitucional, que presidira 
com voto de qualidade; 

b) Dois juizes do Tribunal Constitucional, designados por 
sorteio; 

('i8), (59) Nova redaCCJao dada peJa Lei n,O 143/85. 



c) Tres professores de materruitica, designados pelo Minis
terio da Educa~iio e Cultura; 

d) 0 secret3rio do Tribunal Constitucional, que secretariafli, 
sem voto. 

2. A assembleia devera estar constituida ate a antevespera 
da elei~iio, dando-se imediato conbecimento publico dos nomes 
dos cidadiios que a compaem, atraves de edital a afIxar a porta 
do Tribunal Constitucional. 

3. Os candidatos e os mandat3rios dos candidatos poderiio 
assistir, sem direito de voto, mas com direito de raclam~ao, 
protesto ou contraprotesto, aos trabalbos da assembleia de apu
ramento gera!. 

Artigo 107." 

(Elementos de apuramento greral) 

o apuramento geral sera realizado com base nas actas das 
opera~iies das assembleias de apurarnento distrita!. 

Artigo 108.0 

(Opera¢es de apuramento geral) 

I. 0 apurarnento geral consiste: 

a) Na verifIca~iio do numero total de eleitores inscritos e de 
votantes no circulo unico; 

b) Na verifIca~iio do numero total de votos obtidos por cada 
candidato, do numero dos votos em branco e dos votos 
flulos; 

c) Na determina~iio do candidato eleito. 

Artigo 109.0 ('<') 

(Proclama,ao e publica,ao dos resuttados) 

Os resultados do apurarnento geral seriio proclarnados pelo 
presidente e, em seguida, publicados por meio de edital afIxado 

(flO) Nova redaclJao dada pela Lei n,O 143/85. 

53 



11 porta do Tribunal Constitucional, ate ao decimo dia posterior 
ao da vota~iio. 

Artigo 110.-

(Acta do apuramento geral) 

I. Do apuramento geml sera imediatamente lavrada acta, da 
qual constariio os resultados das respectivas opem~iies, bern 
como as reclama~iies, protestos e contraprotestos apresentados de 
hannonia com 0 disposto no n.O 3 do artigo 106. 0 e as decis6es 
que sobre eles tenham recaido. 

2. Nos dois dias posteriores ilqueles em que se concluir 0 

apuramento geraI 0 presidente enviarii dois exemplares da acta iI 
Comissiio Nacional das Elei~iies pelo seguro do correio ou por 
proprio, que cobrara recibo de entrega. 

3. 0 terceiro exemplar da acta, bern como toda a documen
ta~iio presente iI assembleia de apuramento distritaI, sera entregue 
ao presidente do Supremo Tribunal de Juslir;a (61) que 0 guardar3 
sob a sua responsabilidade. 

Artigo 111.0 (''') 

(Mapa nacional da elei98o) 

Nos oito dias subsequentes A rece~iio das actas de apura
mento geml, a Comissiio Nacional de Elei~iies elabom e faz 
publicar na I.· Serie do Ditirio da Republica urn mapa oficial 
com 0 resultado das elei~iies, de que conste: 
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a) Numero de eleitores inscritos; 
b) Numero de votantes; 
c) Numero de votos em braneo e votos nulDs; 
d) Numero, com a respectiva percentagem, de votos atribui

dos a cada candidato; 

(60), (62) Nova redac~ao dada pela Lei n.O 143/85. 
(61), (63) "Tribunal Constitucional" (ver art.O 159-A n.o 2). 



e) Nome do candidato eleito ou nome dos dois candidatos 
concorrentes ao segundo sufragio. 

Artigo 112.° 

(Certidao ou fotoc6pia do apuramento geral) 

Aos candidatos e mandatarios de cada candidatura proposta a 
elei~ao sera passada pela secretaria do Supremo Tribunal de Jus
tir;a (63) certidiio ou fotoc6pia da acta de apuramento geral. 

SEC<;:AO IV <"') 
Apuramento no caso de repeti~o de vota~ 

Artigo 112.0_A 

(Apuramento no caso de repeti9ao de vota980) 

I. No caso de repeti~iio de qualquer vo~iio nos termos do 
artigo 81.0, 0 apuramento distrital sera efectuado nao tendo em 
considera~ao as assembleias em falta. 

2. Na hipOtese prevista no nlimero anterior, compete a assem
bleia de apuramento gera! que, se necessano, se reunini para 0 
efeito no dia seguinte ao da vota~ao, completar 0 apuramento 
distrital e geral tendo em conta os resultados das vota~Oes 
efectuadas. 

3. A proclama~ao e publica~ao dos resultados, nos termos 
do artigo 109", s6 serno feitas no dia da Ultima reuniiio da 
assembleia de apuramento gera! realizada de hermonia com 0 
numero anterior. 

4. 0 disposto nos numeros anteriores e aplicavel em caso de 
declara~ao de nulidade de qualquer vota~ao. 

(f>4) Sect;:ao aditada peJa Lei n.O 143/85 que introduz 0 novo artigo 112.o-A. 
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SEC<;:AO V (65) 

Segundo sufnigio 

Artigo 113,0 (66) 

(Segundo sufnigio) 

Ao segundo sufragio, a1em <las disposi~iies especificas, apli
cam-se as disposi~iies gerais da legisla~ao que regula a elei~ao 
do Presidente da Republica, com as necesswas adapta~iies. 

Artigo 113.0 -A (67) 

(Candidatos adm~idos ao segundo sufragio) 

1. 0 Secretariado T ecnico dos Assuntos para 0 Processo 
Eleitoral fomece ao presidente do Tribunal Constitucional, no dia 
seguinte a realiza~ao do primeira sufr3gio, os resultados do 
escrutinio provisOrio. 

2. 0 presidente do Tribunal Constitucional tendo por base 
os resultados referidos no numero anterior indica, por edital, ate 
as 18 horas do 3.0 dia seguinte ao da vota~ao os candidatos 
provisoriamente admitidos ao segundo sufnigio. 

3. No mesmo dia, e apOs a publica~ao do edital referido no 
numero anterior, 0 Tribunal Constitucional procede ao SOrleio 
das candidaturas provisoriamente admitidas para 0 efeito de lhes 
ser atribu[da uma ordem nos holetins de voto. 

Anigo 113.0 -B (66) 

(Assembleias de voto e delegados) 

I. Para 0 segundo sufr3gio manter-se-ao a constitui~iio e 
local de reuniao <las assembleias de voto, bern como a compo
si~ao das respectivas mesas. 
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(65) Anterior Sec~oo IV. Ver nota anterior. 

(f'6) Nova redac.;ao dada pela Lei 0.° 143/85. 
(67), (68) Novas artigos introduzidos pela Lei R.O 143/85. 



2. Ate ao quinto dia anterior ao da rea1iza~ao do segundo 
sufnigio os candidatos ou os respectivos mandatarios poderiio 
designar delegados das candidaturas, entendendo-se, se 0 niio 
fizerem, que confmnarn os designados para 0 primeiro sufcigio 
seguindo-se os termos previstos no art. O 37. 0 • nomeadamente no 
que se refere i\ assinatura e autentica~iio das credenciais. 

CAPITULO m 
Contencioso eleitoral 

Artigo 114.0 (,9) 

(Recurso) 

I. As irregularidades ocorridas no decurso da vota~iio e no 
apuramento parcial, distrital e geral podem ser apreciadas em 
recurso conteneioso, desde que hajarn sido objecto de rec1arna~iio 
ou protesto apresentados no acto em que se verificam. 

2. Da decisiio sobre a reclarna~iio ou protesto podem recor
rer, alem do apresentante da rec1arna~iio, protesto ou contra
protesto. os candidatos e os seus mandatarios. 

3. A peti~iio especificara 0 fundamento de facto e de direito 
do recurso e sera acompanhada de todos os elementos· de prova, 
incluindo fotoc6pia da acta da assembleia em que a irregula
ridade tiver ocorrido. 

4. Cabe i\ assembleia de apurarnento distrital apreciar os 
recursos interpostos pelas entidades referidas no nUmero dois 
referentes a irregularidades ocorridas no decurso da vota~iio e no 
apurarnento parcial. 

5. Desta decisao cabe recurso contencioso nos tennos do 
artigo seguinte. 

(69) Nova ~iio dada pela Lei n.o 143/85. 
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Artigo 115.0 (10) 

(Tribunal competente, processo e prazo) 

I . 0 recurso e interposto no dia seguinte ao da afixa~iio dos 
editais que tomem publicos os resultados dos apuramentos distri
tal e geral, perante 0 Tribunal Constitucional. 

2. No caso de recursos relativos as regiOes aut6nomas e ao 
territ6rio de Macau, a interposi~ao e fundamentac;ao dos mesmos 
perante 0 Tribunal Constitucional podem ser feitas por via tele
grafica ou telex sem prejuizo de posterior envio de todos os 
elementos de prova referidos no n.O 3 do anigo anterior. 

3. 0 presidente do Tribunal Constitucional manda notificar 
imediatamente os mandatarios dos candidatos definitivamente 
admitidos para que eles ou os candidatos respondam, querendo, 
no prazo de I dia. 

4. Nos 2 dias seguintes ao termo do prazo previsto no nu
mero anterior, 0 Tribunal Constitucional, em plenano, decide 0 

recurso, comunicando imediatamente a decisao a Comissao Na
cional de Eleic;6es e ao govemador civil. 

Artigo 116.0 (11) 

(Nulidade das elei<;6es) 

I . A votac;ao em qualqucr assembleia de voto s6 sera jul
gada nula desde que se hajam verificado ilegalidades e estas 
passam influir no resultado geral da eJciC;ao. 

2. Na hipOtese prevista no numero 1 os aetas eleitorais 
correspondentes serno repetidos no setimo dia posterior a decla
ra~iio de nulidade. 

ro), (11) Nova redac~ dada pela Lei n.O 143/85. Ver tambem 
art,O 100,0 cia lei n,o 28/82. 
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TITULO VI 

I1icito eleitoral 

CAPITuLO I 

I1icito penal 

SECc;:AO I 

Principios gerais 

Anigo 117. 0 

(InfraC¢es eleitorais) 

E aplicavel as infrac~iies eleitorais previstas no presente di
ploma 0 disposto nos artigos 3/.0 e 35.0 do Deereto-Lei 
n.O 25-A/76, de 15 de Janeiro (12). 

SECc;:AO II 

Infrac~ relativas a apresental.;io de candidaturas 

Artigo IIS.o 

(Candidatura de cidadao inelegivel) 

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

(12) 0 Decreto-Lei n,O 25-An6 roi revogado pela Lei n.O 69ns. de 3 de 
Novembro, (Lei do Recenseamento Eleitoral). Deve assinalar-se que a remissaO 
al6m de revogada esti, parcialmente, errada. nunea tendo sido rectificada. 

59 



Artigo 119.0 

(Subscri~o de rnais de urna candidatura) 

\. Aquele que dolosamente violar 0 disposto no n.O 2 do 
artigo 13. 0 sera punido com prisiio maior de dois a oito anos. 

2. Em caso de mera negligencia. a pena sen. de prisao ate 
urn ano. 

SEc<;:Ao III 

(Infrac~ relativas a campanha eleitoral 

Artigo 120.0 

(Viola~ao de deveres de neutralidade e imparcialidade) 

as cidadaos abrangidos pelo artigo 47.0 que infringirem os 
deveres de neutralidade e imparcialidade ai prescritos serao puni
dos com prisiio ate dois anos. 

Artigo 121.0 

(Utiliza~ao indevida de nome ou simbolo) 

Aquele que durante a campanha eleitoraI utilizar 0 nome de 
urn candidato ou simbolo de qualquer candidalura com 0 intuito 
de os prejudicar ou injuriar sera punido com prisao are urn anD 
e multa de 1000$00 a 5000$00. 

Artigo 122.° 

(Utiliza~ao de publicidade comercial) 

Aquele que infringir 0 disposto no artigo 63.0 sera punido 
com a multa de IO 000$00 a 100 000$00. 
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Artigo 123.° 

(ViolaQao dos deveres das esta¢es de radio) 

A empresa proprietaria da esta~ao de nidio que nao cumprir 
os deveres impostos pelos artigos 52.0 e 53.0 sera punida por 
cada infrac~ao cometida com a multa de 20 000$00. Alem disso, 
os administradores e 0 responsavel pelo programa serno punidos 
com prisao ate seis meses e multa de 1000$00 a 20 000$00 (13). 

Artigo 124.° 

(ViolaQiio da liberdade de reuniao eleitoral) 

Aquele que impedir a realiza~ao ou prosseguimento de reu
niiio, comicio, conejo ou desfile de propaganda eleitoral seni 
punido com prisao de seis meses a urn ano e multa de 1000$00 
a 10 000$00. 

Anigo 125.° 

(Reunioes, comicios, desfiles ou cortejos ilegais) 

Aquele que promover reuni6es, comicios, desfiles ou cortejos 
em contraven~ao com 0 disposto no artigo 49. 0 sera punido Com 
prisao ate seis meses. 

Artigo 126.° 

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

o proprietario de sala de espect:iculos ou aquele que a 
explora que nao cumprir os deveres impostos pelos artigos 55.0, 
n,O 1, e 60,° sera punido COm prisao ate seis meses e multa 
de 10 000$00 a 50 000$00. 

(73) Esta lei e omissa quanto ao sancionamento de infrac~6es relativas it 
utiliza~ao abusiva do tempo de antena e sua suspensao. ao contrano do que ja 
sucede na Lei n.O 14/79 (Art.os 133.° e 134.°). 
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Artigo 127.° 

(Dano em material de propaganda eleitoral) 

I. Aquele que funar, destruir, rasgar, ou por qualquer fonna 
inutilizar, no todo au em parte, au tomar ilegivel 0 material de 
propaganda eleitoral afixado ou 0 desfigurar ou colocar por cima 
dele qualquer material com 0 fun de 0 ocultar sera punido com 
prisiio ate seis meses e multa de 1000$00 a 10 OOOSOO. 

2. Nao serao punidos as faetas previstos no numero anterior 
se 0 material de propaganda houver side afixado na propria casa 
ou estabelecimento do agente sem 0 seu conhecimento au con· 
tiver materia francarnenle desactualizada (14). 

Artigo 128.° 

(Desvio de correspond&ncia) 

o empregado dos correios que desencaminhar, retiver ou nao 
entregar ao destinatcirio circulares, cartazes au paptHs de propa· 
ganda eleiloral de qualquer candidatura sera punido com prisiio 
ate dois anos e multa de 500S00 a 5000$00. 

Artigo 129.° 

(Propagande depois de encerrada a campanha eleitoral) 

I . Aquele que no dia da elei~iio ou no anterior fizer pro
paganda eleitoral por qualquer meio sen. punido com prisiio ate 
seis meses e multa de 500S00 a 5000S00. 

2. Aquele que no dia da elei~iio fizer propaganda nas as
sembleias de volo ou nas suas irnedia~iies ate 500 m sera punido 
com prisiio ale seis meses e multa de 1000$00 a 10 000$00. 

(14) Ver nota 37. A san~oo correspondente aos n.os 3 e 4 do art,O 66,° da 
Lei n,O 14179 e a consagrada no artigo 138,° do mesmo diploma. 
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Artigo 130.0 

(Revela~eo ou divulga~o de resultados de sandagens) 

Aquele que infringir 0 disposto no artigo 50.0 sera punido 
com prisiio ate urn ano e multa de 5000$00 a 100 000$00. 

Artigo 131.0 

(Receilas ilicilas das candidaluras) 

Os candidatos ou os mandatarios das candidaruras propos
tas i\ elei~iio que infringirem 0 disposto no artigo 67.0 serao 
punidos com prisiio ate dois anos e multa de 20 000$00 a 
100 OOOSOO. 

Artigo 132.0 

(Neo conlabiliza~eo de despesas e despesas ilicitas) 

I. Os candidatos que infringirem 0 disposto no artigo 66.0 , 

deixando de contabilizar quaisquer despesas de candidarura e 
campanha eleitoral, pagas ou a pagar por outras pessoas, serio 
punidos com a multa de 20 000$00 a 200 000$00. 

2. A mesma pena sofrerao os candidatos cujas candidaruras 
excederem 0 limite de despesas fixado. no artigo 68.0 . 

3. Em ambos os casos responderao solidariamente pelo paga
mento das multas os subscritores das candidaturas. 

4. Aquele que, tendo feito quaisquer despesas de candida
tura e campanha eleitoral, mio as comunique a Comissao Nacio
nal de Elei~6es ate quinze dias sobre 0 da elei~iio, para efeitos 
do cumprimento do artigo 66. 0 , sera punido com prisao ate se!s 
meses e multa de 5000$00 a 50000$00 (75). 

(15) A redac~ao deste numero foi introduzida peto Dec.-Lei n.o 445-AI76 
de 4 de Junho. 
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Artigo 133." 

(Niio presta~iio de contas) 

Os candidatos que infringirem 0 disposto no artigo 49.0 serao 
punidos com prisao are dois anos e multa de 20 000$00 a 
2 000 000$00, por cujo pagamento serao solidariamente respon
saveis os subscritores da candidatura. 

SEC<;:AO IV 

Infrac~ relativas a elei~o 

Artigo 134." 

(Viola~iio da capacidade eleitoral) 

I. Aquele que, nao possuindo capacidade eleitoral, se apre
sentar a volar sera punido com a mulla de 500$00 a 5000$00. 

2. Se 0 fizer fraudulentamente, tomando a identidade de 
cidadao inscrito, sera punido com prisao maior de dois a oito 
anos. 

3. Aquele que dolosamente violar 0 disposto no artigo 70.0 
sera punido com prisao maior de dois a oito anos. 

Artigo 135." 

(Admissiio ou exclusiio abusiva do voto) 

Aquele que concorrer para que seja admitido a volar quem 
nao tern esse direito ou para a exclusao de quem 0 liver, e bern 
assim 0 medico que ateslar falsamente uma impossibilidade de 
exercicio do direito de voto, sera punido com prisao ate dois 
anos e multa de 1000$00 a 10 000$00. 

Artigo 136." 

(Impedimento de sufragio por abuso de autoridade) 

A autoridade que, dolosamente, no dia da elei~ao fizer, sobre 
qualquer pretexto, saiT do seu domicilio ou pennanecer fora dele 
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qualquer eleitor para que nao possa ir votar. sera punida com 
prisiio ate dois anos e multa de 5000$00 a 20 000$00. 

Artigo 137. 0 

(Voto phlrimo) 

Aquele que volar mais de uma vez sera punido com prisiio 
maior de dois a oito anos. 

Artigo 138." 

(MandalAno intiel) 

Aquele que acompanhar urn cego ou urn deficiente a volar 
e, dolosamente, exprimir infielmente a sua vontade sera punido 
com prisao maior de dois a oito anos. 

Artigo 139." 

(ViolaQeo de segredo de Yoto) 

I. Aquele que na assembleia de voto ou nas suas imedia
~Oes, ate 500 m, usar de coac~ao ou artificio de qualquer natu
reza ou se servir do seu ascendente sobre 0 eleitor sera punido 
com prisao ate seis meses. 

2. Aquele que na assembleia de voto ou nas suas imedia
~Oes. ate 500 m, revelar em que candidatura vai votar ou votou 
sera punido com multa de 100$00 a 1000$00. 

Artigo 140." 

(CoaCQeo e artitiCio traudulento sobre a eleitor) 

I. Aquele que usar de violencia au arnea~a sabre qualquer 
eleitor ou que usar de enganos, artificios fraudulentos, falsas 
noticias ou qualquer Outro meio ilicito para 0 constranger ou 
induzir a votar em determinada candidatura au abster-se de volar 
sera punido com prisao maior de dois a oito anos. 
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2. Sera agravada a pena prevista no numero anterior se a 
ameaCia for cometida com uso de anna au a violencia for exer
cida por rnais de duas pessoas. 

Artigo 141.· 

(Abuso de funy6es publicas ou equiparadas) 

o cidadao investido de poder publico, 0 funciomirio ou 
agente do Estado ou de outra pessoa colectiva publica e 0 Minis
tTO de qualquer culto que, abusando das suas fun~6es ou no 
exercicio das mesmas, se servir delas para constranger ou induzir 
os eleitores a votar em detenninada candidatura au abster-se de 
votar nela sera punido com prisao maior de dois a aita anos. 

Artigo 142.· 

(Despedimento ou amea9a de despedimento) 

Aquele que despedir ou amea~ar despedir alguern do seu 
ernprego, irnpedir ou amea~ar irnpedir alguern de obter ernprego, 
aplicar ou arneaCiar aplicar qualquer outra sanC;30 abusiva, a tim 
de ele votar ou nao votar, porque votou au nao vatou em certa 
candidatura ou porque se absteve ou nao de participar na campa
nha eleitoral, sera punido com prisao ate dais anos e multa 
ate 20 000$00, sem prejuizo cia imediata readmissao do empre
gada se 0 despedirnento ou outra san~ao abusiva tiver chegado a 
efectivar-se. 

Anigo 143.° 

(Corru~ao eleitoral) 

I. Aquele que, por causa da elei~ao, oferecer, prometer ou 
conceder emprego publico ou privado au outra coisa au vantagem 
a urn ou mais eleitores OU, por acordo com estes, a uma terceira 
pessoa, mesmo quando a coisa au vantagem utilizadas, prome
tidas au conseguidas forem dissimuladas a titulo de indemniza
~ao pecuni3rla dada ao eleitor para despesas de viagem ou de 
estada ou de pagamento de alimentos ou bebidas ou a pretexto 
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de despesas com a carnpanha eleitoral, sera punido com prisao 
ate dois anos e mult .. de 5000$00 a 50 000$00. 

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

Artigo 144." 

(Niio exibi¢o da uma) 

o presidente da mesa da assembleia de voto que DaO exibir a 
uma perante os eleitores antes do inicio da vo~ao sera punido 
com multa de 1000$00 a 10 000$00. 

2. Se na urna entrarem boletins de voto nao introduzidos 
pelo presidente, sera este punido tambem com pena de prisao ate 
seis meses. 

Artigo 145." 

(Introdu¢o de boletim na uma, 
desvio desta ou de boletins de voto) 

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

Artigo 146." 

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

1. 0 membro da mesa da assembleia de voto que dolosa
mente apuser ou consentir que se alxmha nota de descarga em 
eleitor que nao votou ou que DaD a apuser em eleitor que votou, 
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que trocar na leitura dos boletins de voto a candidatura votada, 
que diminuir au que diminuir au aditar votos a uma candidatura 
no apuramento, ou que por qualquer modo falsear a verdade da 
elei~ao. sera punido com prisao maior de dais a aito aDOS. 

2. As mesmas penas serao aplicadas ao membro da assem
bleia de apuramento distrital e geral que cometer qualquer dos 
aetos previstos no numero anterior. 

Artigo 147." 

(ObstruQAo a fiscalizaQAo) 

I. Aquele que impedir a entrada ou saida de qualquer dele
gad'o das candidaturas nas assembleias eleitorais ou que por qual
quer modo tentar opor-se a que eles exerr;arn todos os poderes 
que Ihes sao conferidos pela presente lei sera punido com prisao 
de seis meses a dais aDOS. 

2. Se se tratar do presidente da mesa, a pena seni de prisao 
maior de dais a aito anos. 

Anigo 148,0 

(Recusa de receber reclarna¢es, 
protestos ou contraprotestos) 

o presidente da mesa da assembleia eleitoral que injustifi
cadamente se recusar a receber reclama~ao. protesto au contra
protesto sera punido com prisao are urn ano e multa de 1000SOO 
a 5000S00. 

Artigo 149,° 

(Obstru9ao dos candidatos mandatarios, 
representantes distritais ou delegados das candidaturas) 

o candidato mandatario, representante distrital ou delegado 
das candidaturas que perturbar gravemente 0 funcionamento regu
lar das operac;Oes eleitorais sera punido com prisao ate urn ana e 
multa de 100$00 a 10 000$00. 
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Attigo 150.0 (16) 

(PerturbaQao das assembleias de voto) 

I . Aquele que perturbar 0 regular funcionamento das assem
bleias de voto, com josultos, amea~as ou aetos de violencia, 
originando tumulto, sent punido com prisao ate dais anos e 
multa de 500500 a 20000500. 

2. Aquele que durante as opera~iies eleitorais se introduzir 
nas assembleias de voto sem ter direito a faze-Io e se recusar a 
sair, depois de intimado pelo presidente. sera condenado it multa 
de 500$00 a 5000$00. 

3. A mesma pena do numero anterior, agravada com prisio 
ate .res meses. sera aplicada aos que se introduzirem nas refe
ridas assembleias munidos de armas, independentemenie da ime
diata apreensiio destas. 

Artigo 151.0 

(Nao comparencia da forQa annada) 

Sempre que seja necessaria a presen~a da fo"a armada nos 
casas previstos no artigo 85.°, 0.0 3, 0 comandante da mesma sera 
punido com pena de prisio ate urn' ano se injustificadamente nao 
comparecer. 

Artigo'152.0 

(Niio comparecimento do dever de participaQiio 
, no processo eleitoral) 

AqueJe que for nomeado para fazer parte da mesa da assembleia 
de voto e, sem motive de fo~a maior ou justa causa, naD assumir 
ou abandonar essas fun~iies sera punido com multa de lOOOSOO a 
10 000$00. 

(16) 0 artigo identico da Lei n.o 14n9 foi expressamente revogado (artigo 6.°, 
n.O 2 do Decreto-Lei n.O 400/82. que aprova 0 novo COdigo Penal). Ver excerto do 
COdigo Penal na pagina 117. 
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Artigo 153.0 (11) 

(Falsijica~o de cademos, boletins, 
aetas ou documentos relativos Ii elei~o) 

Aquele que por qualquer modo viciar, substituir, supnnur, 
destruir ou compuser falsamente os cademos eleitorais, os bole
tins de voto, as actas das assembleias de voto ou de apuramento, 
ou quaisquer dos documentos respeitantes A elei~iio, sera punido 
com prisao maior de dais a aito anos. 

Artigo 154.0 

(Denuneia caluniosa) 

Aquele que dolosamente imputar a outrem, sem fundamento, 
a pratica de qualquer infrac~ao prevista oa presente lei sera 
punido com as penas aplic8veis a-denuncia calunios3. 

Anigo 155.° 

(Reclama~o e recurso de ma fe) 

Aquele que, com rna fe, apresentar a reclamac;ao, recurso, 
protesto ou contraprotesto, ou aquele que impugnar decisOes dos 
orgios eleitorais atraves de recurso manifestamente infundado 
sera punido com multa de 500$00 a 10 000$00. 

Artigo 156.0 

(Nao eumprimento de outras obriga¢es impostas por lei) 

Aquele que DaD cumprir nos seus precisos tennos quaisquer 
obriga~Oes que Ihe sejam impostas, pelo presente diploma ou nao 
praticar os aetas administrativos que sejam necess:irios para a sua 
proota execuc;ao ou ainda retardar injustificadamente 0 seu cum
primento sera, oa falta de incriminac;ao especial ou de procedi
mento disciplinar adequado, punido com multa de 1000$00 a 
10OOOSOO. 

(1') Ver nota anterior. 
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CAPITULO II 

I1ici!o disciplinar 

Artigo 157.° 

(Responsabilidade disciplinar) 

Tanto as infracc;6es previstas oeste diploma como as previstas 
no Decreto-Lei n.o 25-A/76, de /5 de Janeiro, constituinio 
tambem falta disciplinar quando cometidas por agente sujeito a 
responsabilidade disciplinar (18). 

1iTuLO VII 

Disposi~Oes tinais 

Artigo 158.0 (19) 

(Certid6es) 

Sao obrigatoriamente passadas, a requerimento de qualquer 
interessado, no prazo de Ires dias: 

a) Todas as certidOes necessanas para instruc;ao do processo 
de apresenta~ao de candidaturas; 

b) As certid6es de apuramento distrital e gera!. 

Artigo 159.° 

(lsenr;6es) 

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

a) As certid6es a que se refere 0 artigo anterior, bern como 
as declara~Oes previstas nos r{" I e 3 do artigo 15. ° e 0 

(18) 0 Decreto-Lei n.O 25-AI76 foi revogado pela Lei n.O 69178. Este 
artigo encontra pamlelo no n.O 2 do art. O 121.0 da Lei n.O 14179. 

(19) Nova reda~ao dada pela Lei n.O 143/85. 
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requerimento e a certidao previstos no n.O 6 do mesmo 
artigo (80); 

b) Todos os documentos destinados a instruir quaisquer recla
ma~Oes, protestos ou contraprotestos nas assembleias de 
voto ou de apuramento geral, bern como quaisquer recla
ma~Oes ou recursos previstos na lei; 

c) Os reconhecimentos notariais em documentos para fins 
eleitorais; 

d) As procura~Oes forenses a utilizar em reclama~Oes e recur
sos previstos na presente lei, devendo as mesmas especificar 
os processos a que se destinam. 

Artigo 159.0-A ~l) 

(Remissiies) 

I. As referencias aos governadores civis feitas na legisla<;ao 
que regula a elei~ao do Presidente da Republica entendem-se 
como feitas, nas regi6es aut6nomas, ao respectivo ministro da 
Republica. 

2. Entendem-se como feitas ao Tribunal Constitucional e ao 
respectivo presidente, todas as referencias naquela legisla~ao, ao 
Supremo Tribunal de Justi~a e ao respeetivo juiz presidente. 

Artigo 159.°-8 ('12) 

(Direito subsidiario) 

Em tudo 0 que nao estiver regulado na legisla~ao referente a 
elei~ao do Presidente da Republica aplica-se aos actos que impli
quem interven~ao de qualquer tribunal 0 disposto no Cooigo de 
Processo Civil quanto ao processo declarativo, com exce~ao dos 
n.m 3 e 4 do art.O 144.° e dos n.m 4 e 5 do art.O 145.°. 

(SO) A redac'iio desta alinea foi intnxiuzida J,elo Dec.-Lei n.o 377-AJ76, 
de 19 de Maio. 

(81), (82) Novas artigos introduzidos pela Lei n.O 143/85. 
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Anigo IS9. o-C (83) 

(Conservacao de documentacao eleitoral) 

I. Toda a documenta~ao relativa il apresenta~iio de candida
turas sera conservada durante 0 prazo de cinco anos a contar da 
data de tomada de posse do candidato eleito. 

2. Decorrido aquele prazo, podera ser destruida a documen
ta~iio relativa aos elementos referidos nos n.os I e 4 do art.O 15. 

Artigo 160.0 

(Entrada em vigor) 

Este diploma enlra em vigor na data da publica~ao. 
Visto e aprovado em Conselho de Ministros. - Jose Baptista 

Pinheiro de Azevedo - Vasco Fernando Leote de Almeida e 
Costa - loao de Deus Pinheiro Farinha - Antonio de Almeida 
Santos - Vitor Manuel Ribeiro Constimcio. 

Visto e aprovado pelo Conselho da Revolu~ao. 

Promulgado em 3 de Maio de 1976. 

Publique-se. 

o Presidente da Repubi1ca, FRANclsro DA CoSTA GoMES. 

~3) Novo artigo introduzido pela Lei R.o 143/85. 
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ELEI<;Ao PARA A PRESIDENCIA DA REPUBLICA 

(Nome do candidato) G D 

(Nome do candidato) G D 

(Nome do candidato) G D 

(Nome do candidato) G D 

(Nome do candidato) D D 

I:l n 
(Nome do candidato) 
...................................................................... 

o Ministro da Administra~iio Intern., Vasco Fernando Leo/e 
de Almeida e Cos/a. 
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ASSEMBLEIA DA REPUBLICA 

Lei n.O 28/82 
de IS de Novembro 

Organiza~iio, funcionamento e processo 
do Tribunal Constitucional 

A Assembleia da Republica decreta, nos termos do ar· 
tigo 244.° da Lei Constitucional n.o 1/82, de 30 de Setembro, 
o seguinte: 

TITuLO I 

Disposi~ gerais 

Anigo 1.° 

(Jurisdi~o e sede) 

o Tribunal ConstitucionaI exerce a sua jurisdi«;30 no ambito 
de toda a ordem juridica pnrtuguesa e tern sede em Lisboa. 

Artigo 2.° 

(Decis6es) 

As decis6es do Tribunal Constitucional sao obrigarorias para 
todas as entidades publicas e privadas e prevalecem sobre as 
dos restantes tribunais e de quaisquer outras autoridades. 

Artigo 3.° 

(Publica~o das decis6es) 

I - Sao publicadas na I. a serie do Diorio da Republica as 
decis6es do Tribunal Constitucional que tenbarn pnr objecto: 
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e) Verificar a morte ou a incapacidade para 0 exercicio da 
fun~iio presidencial de qualquer candidato a Presidente da 
Republica; 

Artigo 4.° 

(CoadjuvaQ8,o de outros tribunais e autoridades) 

No exercicio das suas fun~Oes, 0 Tribunal Constitucional 
tern direito a coadjuva~iio dos restantes tribunais e das outras 
autoridades. 
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TITULO II 

Compeb~ncia, organiza,;io e funcionamento 

CAPITuLO I 

Competeocia 

Artigo 8. 0 r) 

(Competencia relativa a processos eleitorais) 

Compete ao Tribunal Constitucional: 
a) Receber e admitir as candidaturas para Presidente da Re

publica; 
b) Verificar a morte e declarar a incapacidade para 0 exer

cicio da fun~iio presidencial de qualquer candidato a Pre
sidente da Republica para 0 efeito do disposto no n.O 3 
do art. 127.° da Constitui~iio; 

c) Julgar os recursos interpostos de decisOes sobre reclama
~6es e protestos apresentados nos aetas de apuramento 
parcial, distrital e geral da elei~iio do President. da 
Republica, nos termos dos artigos 114.° e 115.° do De
creto-Lei 319-A/76, de 3 de Maio; 

<I) Nova redac'iao dada pela Lei n.o 143/85. 



d) J ulgar os recursos em materia de contencioso de apresen
ta~ao de candidaturas e de contencioso eleitoral relativamente as 

elei~Oes para 0 Presidente d.· Republica, Assembleia da 
Republica, assembleias regionais e orgaos do poder local. 

TITULO III 

Processo 

CAPiTIJLO III 

Outros processos 

SUBCAPiTIJLO II 

Processos eleitorais 

SEc<;AO I 

Processo relativo 8 elei~ao do Presidente da Republica 

SUBSEC<;AO I 

Candidaturas 

Artigo 92." 

(Apresenta,ao e sorteio) 

I. - As candidaturas sao recebidas pelo presidente do Tri
bunal. 

2 - No dia seguinte ao termo do prazo para a apresenta~ao 
das candidaturas 0 presidente procede, na presen~a dos candida
tos ou seus mandatarios. ao sorteio do numero de ordem a 
atribuir as candidaturas nos boletins de voto. 

3 - 0 presidente manda imediatamente afixar por edital, a 
porta do Tribunal, urna relac;ao com os nomes dos candidatos 
ordenados em confonnidade com 0 sorteio. 

4 - Do sorteio e lavrada auto, do qual sao enviadas capias 
a Comissao Nacional de Elei~Oes, aos ministros da Republica e 
aos govemadores civis. 
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Artigo 93. 0 (2) 

(Admissiio) 

I. Findo 0 prazo para a apresenta~ao das candidaturas, 0 

Tribunal Constitucional, em sec~ao designada par sorteio veri
fica a regularidade dos processos, a autenticidade dos documen
tos e a elegibilidade dos candidatos. 

2. Sao rejeitados os candidatos inelegiveis. 
3. Verificando-se irregularidades processuais, sern notificado 

imediatamente 0 mandallirio do candidato para as suprir no 
prazo de dois dias. 

4. A decisao e proferida no prazo de 6 dias a contar do 
termo do prazo para a apresenta~ao de candidaturas, abrange 
todas as candidaturas e e imediatamente notificada aos manda
tanos. 

Artigo 94.0 (3) 

(Recurso) 

I . Da decisao relativa a apresenta~iio de candidaturas cabe 
recurso para 0 plenano do Tribunal a interpor no prazo de 
I dia. 

2. 0 requerimento de interposi~ao do recurso, do qual 
constarao os seus fundamentos, sera acompanhado de lodos os 
elementos de prova. 

3. Tratando-se de recurso contra a admissao de qualquer 
candidatura sera notificado imediatamente 0 respectivo mandata
rio, para ele ou 0 candidato responder, querendo, no prazo de 
I dia. 

4. Tratando-se de recurso contra a nao admissao de qual
quer candidatura serao notificados imediatamente os mandatarios 
das outras candidaturas, ainda que nao admitidas, para eles ou 
os candidatos responderem, querendo, no prazo de 1 dia. 

5. 0 recurso sern decidido no prazo de I dia a contar do 
tenno do prazo referido nos dais numeros anteriores. 

(2), (3) Nova redac'Iao dada pela Lei n,o 143/85. 
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Artigo 95.0 

(Comunica.,ao das candidaturas admitidas) 

A rela~ao das candidaturns definitivamente admitidas e en
viada a Comissao Nacional de Eleic;iies, aos ministros da Repu
blica e aos governadores civis, no prazo de 3 dias. 

SUBSEC<;:AO u 

Desistencia, morte e incapacidade de candidatos 

Artigo 96.0 

(Desist~ncia de candidatura) 

I . Qualquer candidato que pretenda desistir da candidatura 
deve faze-Io mediante declara,ao por ele escrita, com a assin.
tura reconhecida por not:irio, apresentada ao presidente do Tri
bunal Constitucional. 

2. Verificada a regularidade da declara,ao de desistencia, 0 

presidente do Tribunal irnediatamente manda aftxar c6pia a porta 
do edificio do Tribunal e notifica a Comissao Nacional de Elei
~Oes, os ministros da Republica e os govemadores civis. 

Artigo 97.0 

(Morte ou incapacidade permanente de candidato) 

I. Cabe ao procurador-geral da Republica promover a veri
fica,ao da morte ou a declara,ao de incapacidade de qualquer 
candidato 'a Presidente da Republica, para os efeitos do n.o 3 
do artigo 127 .. da Constitui,ao. 

2. 0 procurador-geral da Republica deve apresentar prova 
do 6bito ou requerer a designa,ao de 3 peritos medicos para 
verificarem a incapacidade do candidato, fornecendo neste caso 
ao Tribunal todos os elementos de prova de que disponha. 

3. 0 Tribunal, em plenano, verifica a morte do candidato 
ou designa os peritos em prazo DaD superior a 1 dia. 
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4. Os peritos .presentam 0 seu rel.torio no prazo de I di. 
se outro nao for fix.do pelo Tribunal, 'pOs 0 que este, em 
plenano, decide sobre • c.p.cidade do candid.to. 

5. Verific.do 0 obito ou declarada • inc.p.cid.de do c.n
did.to, 0 presidente do Tribunal comunic. irnedi.tamente .0 

Presidente d. Republic •• correspondente declara~ao. 

SUBSECc;:AO III 

Apuramento geral da elei~o e respectivo contencioso 

Anigo 98. 0 

(Assembleia de apurarnento geral) 

o presidente do Tribunal Constitucional preside a assem
blei. de .pur.mento ger.1 d. elei~ao do Presidente d. Repu
blica, a qual reune na sede daquele Tribunal. 

Artigo 100." 

(Tramita9ao e julgarnento) 

I. Apresentado 0 recurso, 0 processo e imediatamente caR

cluso ao presidente do Tribunal, a fim de ser designado, por 
sorteio, urn relator. 

2. Os demais candidatos definitivamente admitidos sao 
imediatamente notificados para respond.erem no dia seguinte ao 
da notific3'Jiio. 

3. 0 relator elabora 0 projecto de acordao ano prazo de 
I dia, a contar do termo do prazo para as respostas dos can
didatos, dele senda imediatamente distribuidas capias aos res
tantes juizes. 

4. A sessao plenana para julgamento do recurso tern lugar 
no dia seguinte ao da distribui(Jiio das c6pias. 

5. A decisao e de imediato comuncada ao Presidente da 
Republica e il Comissao Nacional de Elei~oes. 

80 



LEGISLACAO COMPLEMENTAR 





MINISTERIOS DA ADMINISTRACAo INTERNA 
E DAJUSTICA 

Decreto-Lel n." 4116/74 
de 29 de Agosto 

A lim de dar cumprimento ao disposto no Programa do 
Movimento das Fof\'8S Armadas, B, n. ° 5, a1inea b}. 

Usando da faculdade conferida pelo n.O I, 3,0, do artigo 16.° 
da Lei Constitucional n.O 3/74, de 14 de Maio, 0 Governo Provi
s6rio decreta'e eu promuigo, para valer como lei, 0 seguinte: 

Artigo 1.0 

I. A todos os cidadiios e garantido 0 livre exercicio do 
direito de se reunirem pacilicamente em lugares publicos, abertos 
ao publico e particulares, independentemente de autoriza~, 
para lins nao contnlrios A lei, A moral, aos direitos das pessoas 
singulares ou colectivas e A ordem e A tranquilidade publicas. 

2. Sem prejuizo do direito A critica, serao interditas as 
reuni6es que pelo seu objecto of end am a honra e a considera\'iio 
devidas aos 6rgiios de soberania e As For<;as Armadas. 

Artigo 2° 

I. As pessoas ou entidades que pretendam realizar reuni6es, 
comicios, manifesta¢es ou desfUes em lugares publicos ou aber
tos ao publico deverao avisar por escrito e com a anteoedencia 
minima de dois dias uteis 0 governador civil do distrito ou 0 

presidente da cAmara municipal, conforme 0 local da aglomera
\'iio se situe ou niio na capital do distrito. 

2. 0 aviso devera ser assinado por tres dos promotores devi
damente identilicados pelo nome, p rolissao e morada ou, 
tratando-se de associa¢es, pelas respectivas direc¢es. 

3. A entidade que receber 0 aviso passara recibo comprova
tivo da Sua recep\'iio. 
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Artigo 3.0 

I. 0 aviso a que alude 0 artigo anterior devera ainda conter a 
indica~o da hora, do local e do objeeto da reuniao e, quando se 
trate de manifesta~s ou desfiles, a indica~o do trajecto a seguir. 

2. As autoridades competentes s6 poderao impedir as reuniiles 
cujo objecto ou tim contrarie 0 disposto no artigo 1.0 , enten
dendo-se que nao sao levantadas quaisquer obje~, nos termos 
dos artigos 1.0, 6,° 9,° e 13,°, se estas nao forem entregues por 
escrito nas moradas indicadas pelos promotores no prazo de vinte 
e quatro horas. 

Artigo 4,0 

Os cortejos e desflies 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.' 

I. As autoridades s6 poderao interromper a realiza~o de 
reunioes, comicios, manifesta~oes ou desfLIes realizados em luga
res publicos ou abertos ao publico quando forem afastados da 
sua tinalidade pela pnitica de aetos contrarios a lei ou a moral ou 
que perturbem grave e efeetivamente a ordem e a tranquilidade 
publicas, 0 livre exercfcio dos direitos das pessoas ou infrinjam 0 

disposto no n.O 2 do artigo 1.'. 
2. Em tal caso, deverao as autoridades competentes Iavrar 

auto em que descreverao «os fundamentos» da ordem de inter
rup~o, entregando c6pia desse auto aos promotores. 

Artigo 6,° 

I. As autoridades poderao, se tal for indispensavel ao born 
ordenamento 00 trAnsito de pessoas e de veiculos nas vias publi
cas, alterar os trajeetos prograrnados ou determinar que os desti
les ou cortejos se fal"lm s6 por urna das metades das faixas de 
rodagem. 

, 2. A ordem de altera~o dos trajeetos sera dada por escrito 
aos promotores, 
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Artigo 7,° 

As autoridades deverao tomar as necessarias providencias 
para que as reunioes, comicios, manifestar;oes ou desfiles em 
lugares publicos decorram sem a interlerencia de contramanifes
ta90es que possam pert'urbar 0 livre exerclcio dos direitos dos 
participantes, podendo, para tanto, ordenar a comparencia de 
representant~s ou a~entes seus nos locais respectivos. 

Artigo 8.° 

I. As pessoas que forem surpreendidas armadas em reuniiies, 
comicios, manifesta90es ou desfiles em lugares publicos ou aber
tos ao publico incorrerao nas penalidades do crime de desobe
diencia, independentemente de outras sanr;oes que caibam ao 
caso. 

2. Os promotores deverao pedir as arrnas aos portadores 
delas e entrega-las as autoridades. 

Artigo 9,° 

As autoridades referidas no artigo 2.° deverao reservar para a 
realiza91io de reunioes ou comicios deterrninados lugares publi
cos devidamente identificados e delimitados. 

Artigo 10,° 

I. Nenhum agente de autoridade podera estar presente nas 
reunioes realizadas em recinto fechado, a nao ser mediante solici
ta91io dos promotores. 

2. Os promotores de reunioes ou comicios publicos em luga
res fechados, quando nao solicitem a presen~ de agentes de 
autoridade ficarao responsaveis, nos termos legais comuns, pela 
manuten91io da ordem dentro do respectivo recinto. 
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Artigo 11.° 

As reunioes de outros ajuntamentos objeetos deste diploma 
nao poderao prolongar-se para alom 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 fOTem este 
os promotores ou tiverem dado 0 seu assentimento por escrito. 

Artigo 12.0 

Nao 0 permitida a realiza\'lio de reunioes, comicios ou mani
festa90es com ocupa9ao abusiva de edificios publicos ou 
particuiares. 

Artigo 13.° 

As autoridades referidas no n.O I do artigo 2.0, solicitando 
quando necessario ou conveniente 0 parecer das autoridades 
ntilitares ou outras entidades, poderao, por razoes de seguran~, 
impedir que se realizem reunioes, comicios, manifesta~oes ou 
desflles em lugares publicos situados a menos de 100m das sedes 
dos 6rgaos de soberania, das instala90es e acampamentos milita
res ou de for9a5 militarizadas, dos estabelecimentos prisionais, 
das sedes de representa9iles diplomaticas ou consulares e das 
sedes de partidos politicos. 

Artigo 14.0 

I. Das decisoes das autoridades tomadas com viola\'lio do 
disllOStO neste diploma cabe recurso para os tribunais ordinarios, 
a interpor no prazo de quinze dias, a contar da data da decislio 
impugnada. 

2. 0 recurso s6 podera ser interposto pelos promotores. 

Artigo IS? 

I. As autoridades que impe~m ou tentem impedir, fora do 
condicionalismo legal, 0 livre exerelcio do direito de reuniao 
incorrerao na pena do artigo 291.° do C6digo Penal e ficarao 
sujeitas a procedimento disciplinar. 
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2. Os contrarnanifestantes que interfirarn nas reuniOes, corni
cios, manifesta\"'ies ou desfiles impedindo ou tentando impedir 0 

livre exercicio do direito de reunilio incorrerao nas san\"'ies do 
artigo 329.° do C6digo Penal. 

3. Aqueles que realizarem reunioes, comicios, manifesla\:Oes 
ou desfiles contrariamente ao disposto neste diploma incorrerlio 
no crime da desobediencia qualificada. 

Artigo 16.° 

1. Este diploma nao e aplicavel its reunioes religiosas realiza
das em recinto fechado. 

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

Visto e aprovado em Conselho de Ministros - Vasco dos 
Santos Gonralves - Manuel do COSIO Bras - Francisco Sal
gado ZRnha. 

Visto e aprovado em Conselho de Estado 

Promulgado em 27 de Agosto de 1974. 

Publique~. 

o Presidente da Republica, ANT6NIO DE SpINOLA. 
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LEI DOS PARTIDOS POLiTICOS 

Decreto-Lei n.o 595174 

de 7 de Novembro 

Os partidos politicos constituem uma forma particularmente 
importante das associa/Voes 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~5es para aperfei~oamento, por forma 
institucional, da via democnitica da participa~o dos cidadaos na 
vida politica toma imperioso regular-se imediatamente essa fanna 
associativa. 

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

Devendo a aC93-o partidaria prosseguir-se sem amhiguidades 
au equivocos que perturbem ,0 comum dos cidadaos, previram-se 
diversas obrigalVoes no dominio da publicidade e assim se espera 
que a vida politica ganhe em clareza e as cidadaos em conheci
mento dos fins e meios que cada partido se pro poe, 0 que 0 

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

reconhecimento da importancia e significado da sua acc;ao na 
vida politica. Porem, a manuten~o dessas isentroes s6 tera lugar 
se 0 partido representar efectivamente uma realidade do ponto 
de vista eleitoral. 

A liberdade de associa<;lio dos partidos nacionais com parti
dos congeneres, ou a sua filia<;lio em organiza~6es 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 participa<;lio politica no funcionamento dos 
6rgaos de soberania. 

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

da Lei Constitucional n.O 3/74, de 14 de Maio, 0 Governo Provi
s6rio decreta e eu promulgo, para valer como lei 0 seguinte: 
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Artigo 1.0 

(Noeilo) 

1. Por partidos politicos entendem-se as organizaeoes de 
cidadaos, de canicter 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 formacao e 
expressao 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 quanta nao for 
contnirio ao mesmo, pelas normas estabelecidas no Decreto-Lei 
n.O 594/74, de 7 de Novembro. 

Artigo 2.0 

(Fins) 

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

a) Contribuir para 0 exercicio dos direitos politicos dos 
cidadaos e para a determinacao da politica nacional, 
designadamente atraves da participacao em eleieoes 
ou at raves de outros meios democniticos; 

b) Definir programas de govemo e de administracao; 
c) Participar na actividade dos orgaos do Estado e das 

autarquias locais; 
d) Criticar os actos do Govemo e da adrninistracao publica; 
e) Promover a educa~ao civica e 0 esc1arecimento e doutri

nacao politica dos cidadaos; 
j) Estudar e debater os problemas da vida nacional e inter

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

coes politicas. 

Artigo 3. 0 

(Associaeoes politicas) 

1. As associaf;oes 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. E vedado as associa~oes de natureza politica prosseguir os 
fins previstos nas alineas aJ e cJ do artigo anterior. 

Artigo 4.0 

(Organiza,ces associadas) 

Os partidos podem constituir ou associar II sua ac¢o outras 
organizac5es. 

Artigo 5.° 

(Constituicao) 

I. Nilo carece de autorizaciio a constituiciio de qualquer par
tido politico. 

2. 0 partido adquire a personalidade juridica por inscriciio no 
registo proprio existente no Supremo Tribunal de Justi~a (1). 

3. A inscriciio de urn partido tera de ser requerida, pelo 
menos, por cinco mil cidadaos, maiores de 18 anos, sem distincao 
de sexo, raea ou cor, residentes no continente ou ilhas adjacentes, 
no pleno gozo dos seus direitos politicos e civis. 

4. 0 requerimento de inscriciio, dirigido ao presidente do 
Supremo Tribunal de Justi~a (') sera acompanhado de docu
mento comprovativo de que os cidadaos esrno inscritos no recen
seamento eieitoral, bern como da relacao nominal dos requeren
tes, do projecto de estatutos e da denominaciio, sigla e simbolo do 
partido. 

5. As assinaturas no requerimento, que sera feito em papel 
comum de vinte e cinco linhas, isento de seio, senIo reconhecidas 
gratuitamente por notano. 

6. A denominaciio, sigla e simbolo de urn partido nilo podem 
ser identicos ou semelhantes a quaisquer outros de partido ante
riormente inscrito. A denominaciio dos partidos nilo podera con
sistir no nome de uma pessoa ou de uma igreja e 0 seu simbolo 
ou emblema nilo pode confundir-se ou ter relaciio grafica ou 
fonetica com simbolos e emblernas nacionais ou com imagens e 
simbolos religiosos ('). 

Compete ao presidente do Supremo Tribunal de Justi~a (') 
apreciar a identidade ou semelhanea das denominac5es, siglas e 
simbolos dos partidos. 

(I) a (6) Onde se l~ "Supremo Tribunal de Justica" deve ler-se Tribunal Cons· 
titucional (Lei n.O 28/82. art.O 9.°) 
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7. A decisilo do presidente do Supremo TribUfUli de Jus/ira 
(4) que ordenar ou rejeitar a inscri~ao de urn partido sera publi
cada na 2.8 serie do Didrio do Govemo ('). 

8. Da inscri~o ou nao de urn partido contra 0 disposto neste 
artigo cabe recurso para 0 Supremo ('), em sessilo plena, 0 qual 
devera ser interposto pelo partido ou partidos interessados ou 
pelo Ministerio Publico no prazo de dois dias, a contar'da publi
ca~o da decisilo. 0 recurso sera decidido no prazo de viote e 
quatro horns ('). 

9. Se 0 partido politico cuja inscri~o tiver sido recusada com 
base no disposto no n.o 6 deste artigo proceder, no prazo de dois 
dias, a altera~o ou substitui~o da denomina~o, sigla ou sim
bolo, em termos de vir a ser ordenada a sua inscri¢o, esta considerar
-se-a feita na data da publica~o no Didrio do Governo, 
da decisiio iniciaJ que recusou a inscri~o. A decisiio do presidente 
do Supremo (.) sobre a altera~o ou substitui~o propostas 
devera ser tomada no prazo de dois dias (10). 

Artigo 6.° 

(Capacidadel 

1. Os partidos pOliticos tern capacidade jurldica nos termos 
previstos no presente diploma e na legisla~o sobre associaciies. 

2. Os partidos nao tern capacidade para negociar convenc(ies 
colectivas de trabalho nem podem ser abrangidos pelo alarga
mento do dmbito de quaisquer convenc(ies colectivas, mas estlio 
sujeitos nas relac(ies com os seus trabalhadores As normas do 
regime jurldico do contrato individual de trabalho e As obrigac(ies 
decorrentes da seguran~ social. Considera",e, porem, como justa 
causa de despedimento 0 facto de 0 trabalhador se fillar em par
tido diferente daquele que 0 emprega ou fazer propaganda contra 
ele ou a favor de outro partido. 

Artigo 7.0 

(Principio democraticol 

A organiza~o interna de cada partido deve satisfazer as 
seguintes condic(ies: 
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a) Nao poder ser negada a admissao ou fazer-se exclusao 
por motivo de ra~ ou de sexo; 

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

c) Serem os titular"s dos 6rgiios centrais eleitos por todos 
as filiados ou par assembleia deles representativa. 

Artigo 8.0 

(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<;iio dos fundos; 
d) As actividades gerais do partido no plano local, nacional 

e internacional. 

3. 0 partido comunicani ao Supremo Tribunal de Jus/ira 
(II), para mero efeito de anota<;iio, os nomes dos titulares dos 
6rgaos centrais, ap6s a realiza¢o dos respeetivos aetos eleitorais, 
e depositara no mesmo Tribunal 0 programa, uma vez estabele
cido ou modificado pelas instftncias competentes do partido. 

4. 0 programa deve conter no minima a indicaca.o sumaria 
das ac~oes politicas e administrativas a desenvolver, no caso de 
virem a participar eleitos do partido nos 6rgiios do Estado. 

Artigo 9.0 

(Beneficios e isencoes a conceder pelo Estado) 

Os partidos politicos beneficiam das seguintes isencoes fiscais: 
a) Impasto do selo; 
b) Imposto sobre as sucessoes e doa¢es; 

(II) Tribunal Constitucional (Lei n. ° 28/82. art. ° 9.°). 
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c) Sisa pela aquisi9iio dos edificios necessanos a instala9iio 
da sua sede, delegaeoes e servieos e pelas transmissOes 
resultantes de fusao ou cisao; 

d) Contribui9iio predial pelos rendimentos colectaveis de 
pr&lios ou parte de predios urbanos de sua proprie
dade onde se encontrem instalados a sede central e 
delega9iies regionais, distritais ou concelhias e respec
tivos servic;os; 

e) Preparos e custas jUdiciais. 

Artigo 10,0 

(Dissolucao) 

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

2. A assembleia dos filiados au de representantes que deli be
rar a dissolueao designara os liquidatarios e estatuira sobre 0 

destino dos bens, que em caso algum podem ser distribuidos 
pelos membros. 

Artigo 11.0 

(Fusao e cisilo) 

I. 0 6rgao estatutariamente competente para deliberar sobre 
a dissolu9iio do partido pode igualmente deliberar, respeitando 
identicos requisitas de forma, a fusao do partido com Qutros ou 
a sua cisao. 

2. A fusao e a cisao referidas no numeea anterior sao regula
das pelos estatutos, aplicando-se, nos casos omissos, com as 
necessarias adapta~5es, as Donnas sabre a materia relativas As 
sociedades comerciais. 

Artigo 12.0 

(Coligacoes e frentes) 

I. Sao permitidas as coligaeoes e frentes de partidos, desde 
que se observem as seguintes condic;oes: 
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b) lndica~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 lustifa (12). 

2. As coliga~oes e frentes para fins eleitorais regem-se pelo 
disposto na Doi Eleitoral. 

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

Artigo 13.0 

(Rela~oes com organismos nAo partidarios) 

Os partidos poderilo estabeleeer formas de colabora~o com 
os sindicatos, as cooperativas e quaisquer outras associa~s, 
mas nilo interferir da interna dessas associa~es. 

Artigo 14.0 

(Federa9Ao e filia9Ao 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 democraticos, sem pre
juizo da plena capacidade de os partidos portugueses deter
minarem os seus estatutos, prograrnas e aetos de intervenyilo politico
-constitucional, nao sendo admitida qualquer obediSncia a 
normas, ordens ou directrizes exteriores. 

Artigo 15.0 

(Principio da associa9Ao directa) 

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

2. As organiza~es a que se refere 0 artigo 4.0, especialmente 
destinadas it juventude, podem, porem, perteneer individuos 
maiores de 16 anos. 

(11) Tribunal Constitucional (Lei n.O 28/82, art.O 9.0). 
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Artigo 16.' 

(Principio da filiaCBo unica) 

Ninguem pode eslar inscrito simullaneamente em mais de urn 
partido. 

Artigo 17.0 

(Direitos dos fiJiados) 

I. A participal'3o em partido politico implica direitos de 
caracter pessoal, mas nao direitos de canicter patrimonial. 

2. Os estatutos devem conferir aos filiados meios de garantia 
dos seus direitos, nomeadamente atraves da possibilidade de 
reclama~o au recurso para os 6rgaos internos competentes. 

Artigo 18.0 

(Juramento ou compromisso) 

~ proibido qualquer juramento ou compromisso de fideli
dade dos filiados do partido aos seus dirigentes. 

Artigo 19.0 

(Disciplina partidaria) 

o ordenamento discip1inar a que fiquem vinculados os filia
dos nlio pode afectar 0 exercicio dos direitos e 0 cumprimento 
dos deveres prescritos pela Constituiclio, por lei ou por 
regulamento. 

Artigo 20,0 

(Regime financeiro) 

I. As receitas e despesas dos partidos politicos deverlio ser 
discriminadas em relat6rios anuais, que indicarao, para as pri
meiras, a sua provenienda e, para as seguintes, a sua aplica930. 

2. ~ vedado aos organismos aut6nomos do Estado, associa
t;oes de direito publico, institutos e empresas publicas, autarquias 
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locais e pessoas colectivas de utilidade publica administrativa 
financiar au subsidiar as partidos politicos. 

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

4. As contas dos partidos serao publicadas no Diorio do 
Governo, acompanhadas do parecer do 6rgao estatutario compe
teote para a sua revisao e ainda do pareeer de tres revisores ofi
ciais de contas, dois dos quais escolhidos anualmente por sorteio 
publico realizado na CAmara de Revisores Oticiais de Contas e 
outro designado pelo partido. 

Artigo 21,0 

(Extincao\ 

Os partidos politicos devem ser extintos por decisao do cam
petente tribunal comum de jurisdi(ao ordinaria quando: (13) 

0) 0 numero dos seus tiliados se tomar inferior a quatro 
mil; 

b) Seja declarada a sua insolvencia; 
c) 0 seu tim real seja ilicilO ou contn\rio a moral ou a 

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

ilicilOS, contnlrios a moral ou a ordem publicas ou 
que perturbem a disciplina das for~s armadas. 

Artigo 22.0 

(Sus pen sao de beneficios) 

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

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

2. A suspensao de beneficio s6 sen\ levantada quando em 
novas eleic;oes gerais se verifique que os candidatos apoiados 
pelo partido obtiverem 0 mimero minima de votos referida no 
numero anterior. 

(13) Nos tennos do art.o 103.0 n.O 3 c) da Lei n.O 28/82 esta compe~n
cia e atribulda ao plenano do Tribunal Constitucional. 
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Artigo 23. 0 

(Disposiylio lransil6ria) 

Enquanto niio for promulgada a nova lei eleitoral e organi
zado 0 respect iva recenseamenlO, a prova a que se refere no n.O 4 
do arligo 5.0 e feila mediante certidiio de nascimenlO e certifi
cado de registo criminal, passados graluilamente pelas entidades 
compelentes (14). 

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

Visto e aprovado em Conselho de Estado. 

Promulgado em 4 de Novembro de 1974. 

Publique-se 

o Presidente da Republica, FRANCISCO DA CoSTA GoMES. 

(14) A prova de inscricao no recenseamento eleitoral e feita mediante a apre
sentacao de certidao de eleitor requerida junto da respectiva Comissao Recensea
dora e por estB passada no prazo de 5 dias (art.o 70 n.O 2 da Lei n.O 69/78 - Lei 
do recenseamento eleitoral). 
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Oecreto-Lel n." 85-0/75 

de 26 de Feverelro 

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

Artigo 1.0 

1. As publicac3es notieiosas diArias, ou nao diArias de peria
eidade inferior a quinze dias, e de informa~o geral que tenham 
feito a comunica~o a que se refere 0 artigo 66. ° do Decreta-Lei 
n.o 621-C/74. de 15 de Novembro (I), deverao dar urn trata
mento jornalistico nao discrirninat6rio lis diversas candidaturas, 
ern termos de as mesmas serern colocadas ern condic3es de iguaIdade. 

2 Esta igualdade traduz.,;e na observAneia do principio de 
que lis notieias ou reportagens de factos ou aconteeimentos de 
identica importiineia deve corresponder urn relevo jornallstico 
semelhante, atendendo aos diversos factores que para 0 efeito se 
tern de considerar. 

Artigo 2.° 

1. Para garantir a igualdade de tratamento jomalistico, as 
publica90es diArias referidas, de Lisboa e do Porto, inserirao 
obrigatoriamente as notieias dos comicios, sessoes de esclareci
mento e propaganda, ou equivalentes, promovidas pelas diversas 
candidaturas em sedes de distritos ou de concelhos, com pre
sen9S de candidatos. 

2. As publica90es diarias que se editem em outros locais do 
continente e ilhas adjacentes inserirao obrigatoriamente apenas 
as notieias dos comicios ou sessoes a efectuar nas sedes dos dis
tritos em que sao publicadas e nas sedes dos concelhos que a eles 
perten9Sm, verifique.,;e ou nao a presen9S de candidatos, e em 
quaisquer freguesias ou lugares do mesmo distrito, desde que 
com a presen9S de candidatos. 

(I) Deve ler-se art. S4.o do DL n.O 319~A/76, de 3 de Maio. 
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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 indica~o dos 
candidatos que neles participem, e ainda, eventualmente, de 
outros cidadiios que nos mesmos tambem intervenham. 

4. Tais noticias terao de ser incluidas, com igual aspecto e 
relevo grafico, numa seC¢o a esse efeito destinada, ordenando-se 
por ordem alfabetica os partidos, frentes ou coliga~es que apre
sentem candidaturas. 

Artigo 3.0 

I. As noticias a que se refere 0 artigo anterior terao de ser 
publicadas apenas por uma vez enos jornais da manha do dia 
seguinte aquele em que ate as 20 horas forem entregues com 
protocolo, ou recebidas pelo correio, com aviso de recep~o, nas 
respectivas reda~oes; enos jornais da tarde do pr6prio dia, 
desde que entregues, ou recebidas em identicas circunstiincias, 
ate as 7 horas. 

2. Cessa a obriga~o definida no mimero anterior quando a 
publica~o da noticia no prazo ai fixado se tenha tornado inutil 
por entretanto se haver ja gorado 0 objectivo que com ela se 
visava alcant;ar. 

Anigo 4.° 

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

2. Estas publica90es devem indicar aos representantes das 
candidaturas que 0 solicitem 0 espa90 que reservarao para 0 

efeito previsto no n.O leo nlimero aproximado de palavras que 
o podera preencher. 

3. 0 numero de palavras destinado a cada candidatura nao 
podera ser inferior a 2500 nas publica~es dianas e a 1500 nas 
nao dianas, excepto nas revistas que sejam predominantemente 
de imagens, nas quais 0 mimero minimo de palavras e reduzido 
para 750. 
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4. Os textos contendo 0 essencial das bases progrrurniticas 
podem ser fomecidos, nos termos previstos nos nWneros anterio
res, pelos pr6prios interessados, ate oito dias depois do inlcio da 
campanha eleitoral. Quando 0 nao fa~m, entende-se que prefe
rem que tal fique na dependencia das publical'iies, que nessa hip6-
tese 0 faraD de acordo com 0 seu exclusivo critt!rio, 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 fomecidos pelos pr6prios interessados as publica~ diA
rias e num dos dois nWneros posteriores a sua entrega nas nao 
diarias. 

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 ordern por que os tenham 
recebido ou pela ordem por que desejarem, se tiverem chegado ao 
mesmo tempo. 

Artigo 5.° 

As publica~ noticiosas diarias que se editem fora de Lisboa 
e Porto s6 sao obrigadas a fazer as inser~es a que se refere 0 

artigo anterior relativamente as candidaturas apresentadas pelo 
clrculo eleitoral em que tenham a sua sede, sendo 0 nWnero de 
palavras, a que a1ude 0 n.O 3 deste artigo, reduzido a 1500. 

Artigo 6.° 

1. As publica~ nao diarias, em geral, poderao inserir, 
facultativamente, noticias como aquelas a que se refere 0 artigo 
2.° desde que mantenham a igualdade consagrada na lei. 

2. As publica~ nao diarias excluldas da previsiio do artigo 
4.° podem publicar, sob a mesma condi~o, os programas ou sln
teses das bases programaticas das varias candidaturas. 

Artigo 7,° 

1. As diversas publica~es poderao inserir materias de opi
niao, de amllise politica ou de cria~o jomalistica relativas as elei
~Bes e as candidaturas, mas em termos de 0 espa~ normalmente 
ocupado com isso nao exceder 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 nUmero seguinte. 
2. Tais materias nilo podern asswnir uma forma sistematica 

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

Artigo 8.° 

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

Artigo 9.° 

l. Nilo e obrigat6ria, e antes deve ser recusada, a publica!;iio 
de textos que contenham materia que possa constituir crime de 
difama!;iio, calimia ou injUria, ofensas As instituil!6es democnlticas 
e seus legitimos representantes au incitamentos a guerra, ao 6dia 
ou a violencia. 

2. Quando for recusada a publica!;iio de textos com funda
mento no disposto no numero anterior, os interessados nessa 
publica!;iio poderilo reclamar para a Comissilo Nacional de Elei-
1!6es, a qual cabenl decidir. 

3. A Comissao Nacional de Elei~s podenl promover as 
consultas ou diligencias que entender necessArias, em especial a 
audiencia dos representantes das candidaturas atingidas e da 
publica!;iio, devendo decidir no prazo de cinco dias a contar da 
data do recebimento da reclama!;iio. 

4. Tomada a decisao, se esta for no sentido da inser!;iio do 
texto, deve ser comunicada a publicaciio, que tenl de lbe dar 
cumprimento no prazo previsto no n.O 5 do artigo 4.° deste 
diploma. 

Artigo 10.° 

Durante 0 periodo da campanha, as publica\iies nao poderao 
inserir qualquer especie de publicidade redigida relativa a propa
ganda eleitoral. Apenas serao permitidos, como publicidade, os 
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animcios, que perfeitamente se identifiquem como tal, de quais
quer realiza90es, nao podendo cada urn desses animcios ultra
passar, nas publica9iies dianas de grande formato e nas nao dia
rias que se editem em Lisboa e no Porto, de expansao nacional, 
e tambem de grande formato, urn oitavo de pagina, e nas restan
tes publica90es, urn quarto de pagina. 

Artigo 11.0 

I. As publica90es devedo inserir obrigatoriamente as notas, 
comunicados ou noticias que, para 0 efeito do disposto nas ali
neas b) e c) do artigo 16. 0 do Decreto-Lei n. 0 621-C/ 74, de 15 de 
Novembro (2), lbe sejam enviados pela Comissao Nacional de 
Elei90es. 

2. A materia a que se refere 0 numero anterior deve ter urna 
extensao compalivel com 0 espa90 e a natureza da publica9iio. 

Artigo 120 

I. Os representantes das candidaturas que se considerem pre
judicadas por alguma publica9iio haver violado as disposi90es 
deste diploma poderao reclamar para a Comissao Nacional de 
Elei90es, em exposi9iio devidamente fundamentada, entregue em 
duplicado. 

2. Se a Comissao Nacional de Elei90es, ap6s ouvir os inte
ressados e promover as mais diligencias consideradas necessarias, 
concluir pela existencia de elementos que passaro indiciar a via
la9iio do disposto neste diploma, fara a competente participa9iio 
ao agente do Ministerio Publico junto do tribunal da comarca 
em que tenha sede a publica9iio, remetendo-Ihe os documentos 
que interessem ao processo, incluindo um exemplar da publica-
9iio visada e copia da reclama9iio. 

(2) Oeve ler·se alineas a) e b) do art. 5.° da Lei n.O 71178. 
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Artigo 13.' 

I. 0 director da publica~o, ou quem 0 substituir, que violar 
os deveres impostos pela lei sera punido com prisao de tres dias a 
urn mes e multa correspondente. Atem disso, a empresa proprie
tAria da publica~o jomalistica em que se verifique a infrac~o 
sera punida com multa de 1.000$ a 20.000$. A publica~o sera 
ainda obrigada a inserir gratuitamente c6pia de toda ou parte da 
senten~, consoante 0 juiz decidir. 

2. Ao director que for condenado tres vezes, nos terrnos deste 
artigo, por infra~es cometidas no decurso da campanha eleito
ral sera aplicada a pena de suspensao do exereicio do cargo 
durante urn periodo de tres meses a urn ano. 

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

4. A publica~o nao podera fazer acompanhar de quaisquer 
comentArios as inser\>'ies 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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MINISTERIO DA COOPERAC;;Ao 

Decreto-Lei n_' 472-AI76 
de 15 de Junho 

Usando da faculdade conferida pelo artigo 3.0, n.O I, ali
nea 3), da Lei Constitucional n.O 6/75, de 26 de Marc;o, 0 

Governo decreta e eu promulgo, para valer COmo lei, 0 seguinte: 
Artigo 1.0 - 0 Decreto-Lei n.O 319-A/76, de 3 de Maio, 

COm as altera'SOes constantes dos artigos seguintes, e tornado 
extensivo aD territorio de Macau, 0 qual sera. para 0 efcito, 
considerado abrangido no territ6rio eleitoral. 

Art. 2.° - Em rela~ao aDs aetas eleitorais. as referencias 
feitas no Decreto-Lei n.o 319-A/76 a Diario da Republica, dis
trito, governador civil, junta de freguesia, corregedor do circulo 
judicial, chefe de secretaria judicial, Minisrerio da Comunica~iio 
Social e ministro da Educa~iio e da Investiga~iio Cientilica, 
consideram-se feitas a Boletim O/icial. territorio, govemador. 
camara municipal. juiz de direito da comarca. escriv30 de di
reito, Centro de Informa~iio e Turismo e Secretario Adjunto 
para a Educa~ao. 

Art. 3.0 - Os artigos 52.0 e 53.0 terao a seguinte redac~iio: 
Art. 52.0- Os candidatos e os representantes por si 

designados terao direito de acesso, para propaganda elei
toral, II emissora olicial de radiodifusiio. 

Art. 53.0 - 1. A distribui~iio do tempo de antena 
sera regulamentada pelo Governo do territ6rio, de modo 
a assegurar a igualdade de condi~6es lis diversas candi
daturas. 

2. Para 0 efeito referido no numero anterior, a 
Comissiio Nacional das Elei~6es remetera oportunamente 
aD Govemador do territorio indic31f30 dos candidatos 
admitidos. 

Art. 4.0 - As penas pecuni3rias referidas no Decreto
-Lei n.O 319-A/76 siio convertidas em patacas ao cambio 
oficial do dia em que for cometida a infracC:Jao. 

Art. 5.0 - Este diploma enlra em vigor na data da 
sua publica~iio. 
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Visto e aprovado em Conselho de Ministms. - Jose Bap
tista Pinheiro de Azevedo - Vitor Manuel Trigueiros Crespo 
- Vasco Fernando Leale de Almeida e Costa - Francisco 
Salgado Zenha - Antonio de Almeida Santos - Jose Meneres 
Pimentel. 

106 
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Publique-se. 

o Presidente da Republica, FRANcIsco DA CoSTA GGoMES. 

Para ser publicado no Boletim Oficial de Macau. -
Vitor Manuel Trigueiros Crespo. 



Lei n" 71178 

de 27 de Dezembro 

COMISsAo NACIONAL DE ELEICOES 

A Assembleia da Republica decreta, nos tennos da alinea d) 
do artigo 164.° e da alineaj) do artigo 167.° da Constitui~o, 0 

seguinte: 

CApiTULO I 

Natureza e composl,.Ao 

ARTIGO 1.0 

(Definicao e funcoes) 

I - h criada a Comissao Naeional de Elei9iies. 
2 - A Comissao Naeional de Eleicoes e urn 6rgao indepen

dente e funeiona junto da Assembleia da Republica. 
3 - A Comissao Nacional de Eleicoes exerce a sua compe

tencia relativamente a todos os aetas de recenseamento e de elei
COO para 6rgaos de soberania, das regioes aut6nomas e do 
poder local. 

ARTIGO 2.° 

(Composicao) 

A Comissao Naeional de Eleicoes e com posta por: 
a) Urn juiz conselheiro do Supremo Tribunal de Justica, a 

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

b) Cinco cidadaos de reconheeida idoneidade profissional e 
moral, a designar pela Assembleia da Republica em 
lista completa e nominativa, sendo cada urn deles 
proposto por cada urn dos cinco partidos mais repre
sentados' na Assembleia da Republica ou, em caso de 
igualdade, mais votados; 
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c) Urn tecnico designado por cada urn dos departamentos 
governamentais responsaveis pela Administra9ao 
Interna, petos Neg6cios Estrangeiros e pela Comuni
ca91io Social. 

ARTIGO 3.0 

(Mandato) 

I -Os membros da Comissao Nacional de Elei90es 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 designa91io. 

2 - Os membros da Comissao Nacional de Elei96es mantem
-se em fun96es ate ao acto de posse de nova Comissao 

ARTIG04.o 

(Estatuto dos membros da Comissao) 

I - Os membros da Comissao Nacional de Elei90es sao 
inamoviveis e independentes no exercicio das suas fum;oes. 

2 - Os membros da Comissao perdem 0 seu mandato caso 
se candidatem em quaisquer elei90es para 6rgaos de soberania, 
das regiBes aut6nomas ou do poder local. 

3 - As vagas que ocorrerern na Comissao, designadamente 
por morte, renUncia, impossibilidade fisica ou psiquica, ou perda 
de mandato, sao preenchidas de acordo com os criterios de 
designa91io definidos no artigo 2.°, dentro dos trinta dias poste
riores it vagatura. 

4 - Se a Assembleia da Republica se encontrar dissolvida 
no perfodo referida no Dumero anterior, os membros da Comis
sao que lhe cabe designar sao substituidos ate it entrada em fun
cionamento da nova Assembleia, por coopta91io dos membros 
em exercicio. 

5 - Os membros da Comissao Nacional de Elei90es tern 
direito a urna senha de presen~ por cada dia de reuniao corres
pondente a urn setenta e cinco avos do subsidio mensal dos 
Deputados. 
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CAPITULO II 

Compelencla e lunclonamenlo 

ARTIGO 5.° 

(Competencia) 

I - Compete a Comissao Nacional de Elei~oes: 
a) Promover 0 esclarecimento objectivo dos cidadaos acerca 

dos actos eleitorais, designadamente atraves dos meios 
de comunica~o social; 

b) Assegurar a igualdade de tratamento dos cidadaos em 
todos as aetas de recenseamenta e opera~Oes eleitorais: 

c) Registar as coliga~oes de partidos para fins eleitorais; 
d) Assegurar a igualdade de oportunidades de a~o e pro

paganda das candidaturas durante as campanhas 
eleitorais: 

e) Registar a declara~o de cada 6rgao de imprensa relati
vamente Ii posic;ao que assume perante as campanhas 
eleitorais; 

j) Proceder a 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 os 
partidos interpuserem das deciscSes do governador 
civil OU, no caso das regioes aut6nomas. do Ministro 
da Republica, relativas a 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 resultados nacionais das elei~oes; 

j) Desempenhar as demais fun~oes que the sao atribuidas 
pelas leis eleitorais. 

2 - Para melhor exercicio das suas func;oes, a Comissao 
Nacional de Elei~oes pode designar delegados onde 0 julgar 
necessario. 
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ARTIG06.' 

(Calendario eleitoral) 

Marcada a data das elei~oes, a Comissao Nacional de Elei
~ faz publicar nos 6rgaos de comunica.ao social, nos oito dias 
subsequentes, urn mapa-a!lendarlo contendo as datas e a indica
.ao dos actos que devem ser praticados com sujei.ao a prazo. 

ARTIGO 7.' 

(Liga~ao com a Administra~o) 

I - No exerclcio da sua competencia, a Comissao Nacional 
de Elei¢es tern sobre os 6rgaos e agentes da Administra.ao os 
poderes necessarlos ao cumprimento das suas fun¢es. 

2 - Para efeitos do disposto no nfunero anterior, 0 depar
tamento govemamental responsavel pela administra.ao eleitoral 
presta a Comissao Nacional de Elei~5es 0 apoio e colabora.ao 
que esta !he solicitar. 

ARTIGO 8.' 

(Funcionamento) 

I - A Comissao Nacional de Elei~oes funciona em plenarlo 
com a presenl;3 da maioria dos seus membros. 

2 - A Comissao Nacional de Elei~5es delibera por maioria e 
o presidente tern voto de qualidade. 

3 - A Comissao Nacional de Elei~5es elabora 0 seu pr6prio 
regimento, que e publicado no Didrio da RepUblica. 

ARTIGO 9.' 

(Or~amento e instala~Oes) 

Os encargos com 0 funcionamento da Comissao N acional de 
Elei~oes sao cobertos pela dota~ao or~mental atribuida a 
Assembleia da Republica, a qual a Comissao pode requisitar as 
instala~oes e 0 apoio tecnico e administrativo de que necessite 
para 0 seu funcionamento. 
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CApITULO III 

Dloposl~/)eo flnalo e tranolt6r1ao 

ART/GO 10.0 (I) 

(Primeiras designa~(jes e posse) 

As primeiras designaroes e posse da Comissilo Nacional de 
Eleiroes, consliluida nos lermos da presente lei, lem lugar, res
pectivamente. nos dez dias seguintes a entrada em vigor do pre
sente lei e all? ao decimo dia subsequente. 

ARTIGO 11.0 (2) 

(Regime transitorio) 

1 - All! ao final de 1978, a Comissilo Nacional de Eleiraes 
U1iliza as dolaroes orramentais que Ihe eSliio alribuidas pelo 
Minislerio da Adminislrarilo Interna. 

2 - A Comissilo Nacional de Eleiroes pode continuar a dis
por das inslalaroes, equipamento e pessoal que /he foram afeclOs 
pelo Minislerio da Adminislrarilo Intema, enquanto nilo for 
Iransferido para inslaiaraes proprias da Assembleia da RepUblica. 

ARTIGO 12.0 

(Revogacao) 

Ficam revogados todos os diplomas ou normas que dispo
nham em coincidencia au em contrano do estabelecido na pre
sente lei. 

Promulgado em 23 de Novembro de 1978. 

Publique",e. 

o Presidente da Republica, ANTONIO RAMALHO EANES. 
- 0 Primeiro-Ministro, Alfredo Jorge Nobre da COSla. 

(I), (2) - Preceitos caducados 
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Decreto-Lel n.· 410-B/79 (*) 

de 27 de Setembro 

Constituindo a realizal'iio de eleieiles intercaiares para a 
Assembleia da Republica uma das tarefas que ao Govemo se 
impilem e tomando-se indispensavel dar execul'iio a Lei n.O 
14/79, de 16 de Maio, nos seus aspectos financeiros, urge provi
denciarno sentido de possibilitar as entidades responsaveis, 
nomeadamente a nivel auuirquicQ, a correcta e tempestiva pra~ 
tiea dos aetos que lhes competem. 

Na realidade, sao diversas e muito dispersas as despesas 
publicas originadas com urn processo eleitoral a nivel nacional, 
requerendo muitas delas, no pr6prio interesse do processo, rapida, 
se nao rnesmo imediata, satisfacao. 

E de entre essas despesas merecem especial realce as realiza
das sob a egide dos 6rgaos aullirquicos com a preparal'iio e 
execul'iio a nivel concelhio e de freguesia das operaeiles eleito
rais, em relal'iio as quais se nao mostra adequada uma responsa
bilizal'iio, processamento e liq uidal'iio centraiizados. 

Par outro lado, considerando-se tais despesas locais da res
ponsabilidade das autarquias que directa au indirectamente as 
realizarem, torna-se necessaria facultar-Ihes as meios econ6micos 
adequados, por forma a minimizar as encargos dai resultantes e 
a garantir a born desenvolvimento do processo eleitora!. 

Nestes tennos: 
o Governo decreta, nos termos da alinea oj do n.O I do 

artigo 201. 0 da Constituil'iio, a seguinte: 

Artigo 1.0 

Fica a Ministerio da Administral'iio Interna autorizado a 
transferir para cada urn dos municipios do continente e regioes 
aut6nomas, par conta da dotal'iio inscrita sob rubrica 44.09-B) 
«Encargos decorrentes de aetas eleitorais» do on;amento vigente 
do MAljSTAPE, para despesas a efectuar a nivel concelhio e de 
freguesia com a preparal'iio e realizal'iio das pr6ximas eleieiles 
para a Assembleia da Republica, a importilncia resultante da 
somas das parcelas X, Ye Z, sendo: 

X = 5000$ (verba minima par concelho); 
Y = I $ x ntlmero de eleitores inscritos no concelho; 
Z = 1000$ x numero de freguesias do concelho. 

113 



Artigo 2,° 

I - A verba transferida para cada municipio nos termos do 
artigo anterior podeni ser distribuida pelas freguesias do respec
tivo concelho. 

2 - A distribui\iio prevista no nilmero anterior devera obe
decer aos criterios expressos na Ultima parte do artigo 1.0, com 
substitui\iio das freguesias pelas se~es de voto. 

Artigo 3,° 

- As verbas transferidas nos termos deste diploma serao 
inscritas sob rubrica pr6pria dos mapas de receita e despesa do 
or~mento das cAmaras municipais e, no caso de haver lugar Ii 
distribui\iio prevista no artigo anterior, no das respectivas juntas 
de freguesia. 

2 - Para 0 efeito do disposto no nilmero anterior enos 
casos em que tal se mostre necessario, ficam as autarquias locais 
autorizadas a elaborar or~mento suplementar para alem dos 
legalmente previstos. 

Artigo 4,° 

I - Por conta das verbas transferidas no artigo anterior 
poderao ser constituidos fundos permanentes, ate ao montante 
de 30% do seu total, para despesas de canicter imediato. 

2 - Nao havendo distribui~ao de verba nos termos do artigo 
2.°, serao constituidos fundos pennanentes pelas cAmaras muni
cipais a favor das juntas de freguesia ate 30% da importiincia 
que Ihes caberia se a distribui\iio houvesse sido efectuada. 

Artigo 5,° 

I - Na realiza\iio de despesas por conta das dota~oes desti
nadas a suponar os encargos eleitorais e dispensada a preceden
cia de formalidades que se mostrem incompativeis com os prazos 
e natureza dos trabalhos a realizar e nao sejam de carActer 
puramente contabilistico. 

2 - A incompatibilidade referida no nilmero anterior, bern 
como a constitui\iio dos fundos permanentes a que alude 0 

artigo 4. 0 serao determinadas por despacho da entidade respon
savel pela gestao do respectivo or~mento. 
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Artigo 6.' 

A realiza~o de despesas por conta de verbas destinadas a 
suportar os encargos eleitorais nao est! sujeita ao regime duo
decimal. 

Artigo 7.° 

I - Para 0 efeito do disposto no presente diploma e refor
I'3da com a importdncia de 12500000$ a dota~o referida no 
artigo I.'. 

2 - A importdncia destinada ao refor~o referido no mimero 
anterior saini da dota~o provisional inscrita no Ministerio das 
Finan~. 

Artigo 8.0 

Este diploma entra em vigor no dia imediato ao da sua 
publica~o. 

Visto e aprovado em Conselho de Ministros de 12 de Setem
bro de 1979. - Maria de Lourdes Ruivo do Silva MaIDs Pinlas
silgo - Manuel do COSIO Brds. 

Promulgado em 24 de Setembro de 1979. 

Publique.,.e. 

o Presidente da Republica, ANTONIO RAMALHO EANES. 

(.) 

a) Artigos 5.° e 6.°: disposi¢es directamente aplic8veis as despesas com 
a proxima elei-;ao do Presidente da Republica dado 0 seu cameter generico e 
vigencia indctenninada; 

b) Artigos 1.0 a 4. 0
: prevista a aplicac;io do regime de transfcrencia de 

verbas constantes destes nonnativos. com actuali~ao dos montantes a trans
ferir segundo 0 criteria estabelecido no artigo 1.0 • mediante decreto-Iei a 
publicar. 
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Excerto do C6digo Penal 

SUBSEC';:AO 

Dos crimes eteltorals 

ARTIGO 370.' 

(Falsidade na inscri~ao de eleitor) 

I. Quem provocar a sua inscri~o no recenseamento eleito· 
ral, fornecendo elementos falsos, sera punido com prisao ate I 
ano e multa ate 50 dias. 

2. Na mesma pena incorre quem inscrever outrem no reeen· 
seamento eleitoral, sabendo que ele nao tern 0 direito 
de ai se inscrever. ou impedir a inscri~o de alguem que souber 
ter direito a inscrever-se ou, por qualquer outro modo, falsificar 
o recenseamento eleitoral. 

ARTIGO 371.' 

(Falsifica~ao de cartao de eleitor) 

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

ARTIGO 372.' 

(Obstru~ao a inscri~ao) 

Quem, por violencia, amea~ ou arlifido fraudulento, deter
Minar urn eleitor a nao se inscrever no recenseamento eleitoral 
ou a inscrever-se fora da unidade geografica ou do local proprio 
ou para alOm do prazo sera punido com prisao ate I ano e multa 
ate 50 dias, se pena mais grave nao for aplicavel por for~ de 
outra disposi~o legal. 
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ARTIGO 373.° 

(Falsifica~i!o de cadernos de recenseamento) 

I. Quem conscientemente, 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 sen. aplicada aos membros da comissao 
recenseadora que, com intuitos fraudulentos, nao procedam II 
elabora~o e cor~o dos cademos do recenseamento. 

ARTIGO 374.° 

(Perturba~ao de assembleia eleitoral) 

Quem, por meio de violSncia, amea~ de violSncia ou partici
pando em tumultos, desordens ou vozearias impedir ou perturbar 
gravemente a realiza~o, funcionamento ou apuramento de resul
tados de assembleia ou colegio eleitoral destinados, nos termos da 
lei, II elei~o de 6rgaos de soberania, de regiBes aut6nomas e de 
autarquias locais sen. punido com prisao ate 3 anos e multa de 50 
a 100 dias. 

ARTIGO 375.° 

(I raude nas elei~Oes) 

l. Quem nas eleic5es referidas no artigo anterior votar em 
mais de uma se~o ou assembleia de voto, mais de uma vez OU 
com vArias listas na mesma se~o ou assembleia, ou actuar por 
qualquer forma que conduza a urn falso apuramento de escruli
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 
publica~o ou a acta oficial do resultado da vota~o. 

3. A tentativa e punivel. 

ARTIGO 376.° 

(Coac~i!o de eleitor) 

Quem, nas elei~ referidas no artigo 374.0, com violSncia, 
ameac;a de violencia ou de grave dano patrimonial ou profissio-
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nal, impedir urn eleitor de exercer 0 seu direito de voto ou 0 

forl"lr a votar num certo sentido sera punido com prisiio ate 3 
anos e multa de 50 a 100 dias, se pena mais grave niio for aplica
vel por fofl"l de outra disposi~o legal. 

ARTIGO 377.' 

(Fraude e corrupyAo de eleitor) 

I. Quem, nas elei90es referidas no artigo 374.', por meio de 
noticias falsas, boatos caluniosos ou atraves de artiflcios fraudu
lentos, impedir que urn eleitor vote sera punido com prislio ate I 
ano e multa ate 50 dias. 

2. Na mesma pena incorre: 
0) Quem comprar ou vender urn voto para as eleiy5es refe

ridas no mesmo artigo; 
b) Quem, nlio pertencendo a forl"lS publicas devidamente 

autorizadas, entrar armado em qualquer assembleia 
ou colegio eleitoral. 

ARTIGO 378.' 

(Violayiio do segredo de escrutlnio) 

Quem, nas elei~es referidas no artigo 374, realizadas por 
escrutinio secreto, sem 0 consentimento do eleitor, conseguir por 
qualquer meio, obter para si ou para outrem 0 conhecimento do 
sentido em que ele votou ou votara sera punido com prislio ate I 
ano de multa ate 50 dias. 

ARTIGO 379.' 

(Agravayiio) 

As penas previstas nesta subse~o serilo agravadas de urn 
teryo nos seus limites minima e milximo se 0 agente do respectivo 
crime for membro da comissao recenseadora; da se~o ou 
assembleia de voto ou delegado de partido politico 11 comissao, 
sec~o ou assembleia referidas. 
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