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Impc—se a pub licaqao n'um s diploma legislativooverdadeiro Oodigo 

ral.de toda a legislagao regeadora do recenseamento dleitoral e das 

qUere para a Assembleia Nacionaloquer para Fresidente da P4Pub1icas  
' 	 0 

diploma legislativo deveria assentar nas 

seguintes bases:— 

1 

Tod() o cidadao portugutspdo'sexo mascOlino ou femlninopmalor de 

21 anos,sabendo ler escreverotem direito a votope dove ser obrigatoriamen-

te inscrito no recenseanto eleitoral, 

almente nao paaerao ter direito a votolao devendotportantooser inscritos 

no recenseamento eleitoral os cLadaos queven virtude de sentenca transita, 

da on julgadoolo estejam no goso dos seue dirAtos civis e politicospos 

cogospos falidospos interditos por demencialos internados am hospitais de 

alienadospos internados au ailos de mendicidade, 

11 

A inscricao no recenseamento sort feitappor freguesiaspna stde 

das respectivao juntasppor uma comissao recanseadora presidida polo Presidem.-  

te da juntat  compostatalte destetde mais 4 vogaisstodos domiciliados na 

Freguesia,escolhidos por :erteio public° na e!'de da Junta at 15 de rezeMbto. 

As operacoes do recanseamento anual decorrerao desde 2 de Jane/ro a 28 de 

Fovereirop.. durante tsse pertodotqualquer cidadao inscrito to reoenseamento 

anteriort tem o direito de promover a inscri* de qualquer cidadao corn di-

reito a votop domioiliado na fregue,sial E: de pedir a aliminaiosrImAiiontftlx 
no reeenceamento enteric,  

axxxx41:34mxaxxxxxxxxx,de .ualquer cidadao indevidamente inscrito/du que 

tenha perdido o direito a vote. 

III 
Durante todo o mts de !larqo estarZo patentesoac sdes da juntas 

de freguesia,em cad,zrno dovidamen-i,e rubricadopem todas as uas folhas por to—

dos os mebros da Camissao recenseadoratas listas das cidadaos inscritospda 



_ 1 	qual constart o seu name completo.filiagaop data a local de nascimentoli e 
sua morada. 

IV 

Desde 1 ae Margo at ao dia 15 do Abril podert qualquer cidada6 
eloitor roclamarpperante a pr6Pria Comissao Recenseadora,contra qualquer 

OmissZo ou indevida inscriglo noc cadernos eleitorais. 

At ao dia 60 de Abril a Comissao tart quo resolver todas as rec1amag;e0 
a - quo lhe foram spresentadas.A decisao tomada sabre a raclamagao devert ser 

notificadapno prazo de 3 diaspao raclamanta e aliaada na sgde da juntapdu, 
rante 8 diass em local bem visivel do public°. 0 process° do raclamantetbem 
como oa documentos destinados a instrul-losserZo isentos de aglo;Eraturtos 
C obrigatoriamente passados pelas entidades oficiaio a quern foram solicita- 

dospno prazo de , dias. 

V 

Do 9 a 20 de Maio podarta reclamante,auja reclamagao tenba sido 

indeferidaprecorrer da d ecis3o para o Alia de Direito da Comarcao aual to-

quo th,cidir at ao dia 10 de junboodevando a sua decisao aar noti - icada 

Comissao Recenseadora e ao racorrentestno praso de Z. dia. 

VI 

At` 30 de Junto as .7.Omiss;es Recenseadoras organizarlo os cadet* 

nos deinitivosoloa quais incluirao os cidaaos quo tenham sido mandados 

inscrever par decisaotauer da Comisgo.quer do Juiz de Direitost o oliminarao 

as quo tiveram A.do manandoa eliminar. 0 caderno definitivo car fcito am 

15 exemplaresptoijoa aes rubricados em todas aa alma fialhas pela totalidaa. 

do dos membros da Comicsao Recenseadora.Um caomplar aert remetido 4 adminis-

tragao do Conaalkotoutro a rarecgao G-ral da Administragao Folitica e Civil 

do inistgrio do Interioro e Os restantes deatinam-set6 para as mesas de Ca-

da Assembleia de votopum para cada lista de candidatos quo venha a apresen-

tar-se 4s e1ei45espquere par.:i a junta de freguesialquere para a Ass(=bleia 

Nacional ou a Presidente da Republica 

VII 
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At 4 31 de Julho a ComieeZ0 Becenseadora passer e fee: entregar a cada clda-

ao inscrito no Receneeamento eleitordlo seu cartao de eleitartdo qual cons-

tare o seu numero de inscritoto seu nome completap data de nascinentof filia-

poonataralidade,morada e freguesia a quo pertencet e coneelho destacNo verso 

do eartZo haver & um a s4rie de 5 °species destinados declaraeao de que 0 car-

to continua em vigorto quo de vr6 Ser anualmente felt° de 1 a 31 do Julio, 

-,eue4pAe4-4A anuladop se a cidaao tiverx entretantooperdido o direito a votoo 

outros tenths espagos destinados a mencionar que o portador exerceu a seu 

direlto de votoo-fir-de ee sim se impedir que ale o possa exercer Dials do 

que uma vez um cada 

VIII 

)e 1 a 31 de julho qualquer cidadgo tern direlto a pedtrpsendo a 

Comise;o °brigade a passae-lhapcertlao da eua inscricao no recenseamento. 

0 recenseamento e1eitoral t unicao isto t serve igualmenta pare as eleltores 

das juntas de rreguesialdos tfeputados ??-A. Assablei.a Vacional e Presidente da 

Repulbica4 

I 
, 

Sao aegIveist pare as juntas de Freguesiatoe cIdadeospee qualquer 

dos ,:.,Aos,maiores de 21 ancso inscritos no recenseamento e que residam narre- 

guesia prra quo se candidatem, 

para derutados Assmbieie racionalttodos as cidadaospde qualquer dos sexos, 

maiores de 21 anospinseritos no recenseemento;pare President° de 

oz cidadZos maiores de 35 anostdo sexo masculinopinscrito no recenseamentow 

Nao so elegive1s0L podendo par issatcandldater-se: Os of dais 

do 7ecercito ou da Armadapno activo;oe ministros de quaiquer confiesla  roll- 

gio8a0G gerentes,direetores ou Pdministradores de CompanhLas,emprezaz au 

..5eciedades conceesion4ries de eervlgos publicos ou adminietrativosoou corn 

e,traths corn o Estado, ou as Cameras Municipals pare servicost fornecimentos ou 

°bras; .A4Mministradorespdirect0re5 ou gerentes de Bancoso Companhias de Thu- 



ros au Resseguroso dos servios publicos aut6namaa. 

X/ 

An oandidatura para am Juntas de Proguesiatc7to apresentadas at 

15 aiaa antes do Lies nado para a ,leigao,na socrotaria da Camara "unici-

pal do Concalaoplimitando-se o respaAivo cliefe no praso de 8 diaso va-

rifi-ar se o process° de candidatura cst6 deviiamante instruido ap se o 
estivero deciararg aceite e apreaentada a candidaturaldevendo 03 110Mea 
d0; candidatos ser afiaajos na cPae da Junta xmaanma att.! ao dia da eloi-
gao incluivt, No cam de racusalhaverf. rccur000no paw.° de 48 horas pa-

ra o Juiz de Cireito mmackkakaras quo decidirg ea 24 horasoendo a deci-

sao notificada Imediatamente. As candidaturao para deputadoa a assomblaia 
Nacionaltser;o apreeentadaa po.Tribunal Jadicial da Seda'd6 'Distrito,a141f 

dias antes do 'esignado para a eleia;oodevendo o Jatia de direito ±xxx2x* 
racicaaaaamaaaaamaxxami=atziatioaaao&acirialliartltare a vari-

ficar se o process° Tern devidamente instruidovalse o eativersdeclarar6 

wa-ites e aprosentadas a. candidaturas,Covendo os nomes dos anaidatos 
imediataaente 

*ter afixados/at ao dia da e1eicliot inclusiv6pnas Camara a "uniciaals dos 

Coneelbos do Distrito a lue rasped/tem. 

No cam de rocusa havorl pc:cur-soon° praso de 48 aoras,para oc Tribunais 

a Relaa:o a alai° Liotrito pertenga a candidatura rcusadav aue decidirS 

ea 24 horasoendo a decia;o notifiaada imaaiatmonte. Aa candidaturas 

para ProaiLente da Republica, ser:o aarosentadas porante o nlpremo Tr- 

buns 3. de Justia.a at 1$ dias antes do ;:esignado para a aleigilodevendo 

o -rasi onto ao npremo limitar-ae a verificar se o process° et g devi- 

damente instruido epoe 0 estiver4,-aeciarar4 aaeites e aprasentadas as can 

didaturas paevenao as nomes dos caaaidatos ser afixadoe itr ao dia ca 
e1e4;o9 inc1aa1vom todas as eamaras Mnicipalaajimmlapassioassino caso de 
reca4a haverg recurs° no prazo de 48 horas para o Supremo Tribunal em Pie-
no que deeidirg em 24 horas. 

XII 
As aprosantac ;as de candlUtturas para as juntas de fregue- 

siao daverao ser subscritas par polo menoa aaz aleitores resiOantes na 



-V- 

0 	 Fregusia para.  a qual a candidatura aprosentada;as candidaturas para 

Deputados deverae ser subscritas por pelo menoa corn eleitores ,20 dis-
trito a que respeitarem; e as caneidaturas para Presidente da Phublica 

deverao !er subscritas por trozentos eleitores. 

nar 
Eavergeleicaes para as juntas o frcpusia,de 3 am 8 anosIno 

41timo Domingo de_OuAmibtO; Para a Assombleia Nacional,do 4 am 4 ancs
ono 

primeiro damingo de Novembrote para Presiente d a R4publica,de 7 em 7 

anospno primeiro doming° de:Outubro. As Eleicides realizar-se-hgo sempre 

pelos ca2ernes oleitorais elaborados no ano em quo tiverem lugar. 

xrv 

0 perfodod campanha deitoral durarg,para as juntas de fre-

guesia,20 diaspara d putados Af:sembleia7acional,40 diasp e para Preci-
dente & R4Pub1ica tambom 40 dias. 

xv 
Durante o per:rod° de campanha leitoral e at4 	$ dias apes o 

m gamento • 4:laeleicaes nao podergo existir censura li imprensa,nom ao livro 
nom a radiot e es candidates podwrao livremente pro9overl sem necessidatie 

de autorizacgo pr4vial sess;es publicas de propar;anda,bastando nm-1 simples 
= 

comunicar:ao i autoridade do dia,nora e local ca sessao. 

XVI 

Durante o perfodo da campanha eleitorall e at julgamento das 
- clei9oeso nemium camdidato ou seu delegado eleiteral,poerg ser preso ou 
, 

detido0a no ser em flagrante dolito de crime a quo corresponda pena maior. 

XVII 

A todos os candidatos,indistintamentol c` garantido o direito 
de -P utIlizaram dos edificios pub:Lidos ou particulares para efectuarem 

a ua eases de propaganla aleitorall o de organisarem oz; zou. servi-

/ cos d e Candidatura os quals so isentes de franquia postal durante o 

tempo de duracao da Campanha eleitorSlo e at ao dia do julgamento das 
.1 „I AZ A A 



-VI 

As Assembielas 	veto serao presididas por um cidadao eleitor 

resinte ma Freguesia escolnido nor eleiiio dos escrutinadores e delegedos 

e-igegiUs 	° eleitorais de entre os cidadaos 	yet,. o cites antes das aleicoesona 

stde da Junta de Freguesialna presence, do Presiente de Junta e dos dele- 
efeetivos e 2 suolentea gados ,,leitarais de todos os candidata.% Os escrutinadores em nmero de 2/ 

ipic el ,Ator,,L 
perao -scolLidos de igual fOrmalfarae tambem parte da s mesas os delegados 

,leitorais,um per cada lista de-candidates aprosentada ao sufragio. 

!IX 

A partir da apresentacZa de listas de candidature sert antregue 
candid ate 
am/representante de cada lista,um dos oxemplares dos cadernos -731eitorais de 

todas a freguesias do circulo eleitoral. 

XX 

IDentro das assembleias do vote poderao perman,-cerldspois de te-

rem exercido o sox direito de vatolos candidatost e cualquer dllegado dos 

candidatosy devidamente credenoiado e 05 ciadqos eleitores dessa Assembleia 

qua nela queiram permancoer, 

XXI 

As asseMblelas de veto abrir;o "as 9 horas,instalandoe a mesa. 

Seguidamenteo sert insoeccionada a urnatque :ev4r4 ser transparontetpor todo 

os compoocntes damesa.S6 depo3_s d4ste inspecrglotse dart inicio vetaio. 

Os eleitcres votarao POT ordem de chegada,exibindo a seu cart7la de eleitor 

ao presidenteoue lert o name do eleitor em voz altate o identificarttde a-

cordo com os dadas co stantea do cartao.SeFuidamentepo eleitor recebert um 

boletim ee voto e um envelope e entrart na camera de votolpara riscar no 

boicriiirit-iiaa -  era quo quer voter e o intreduzir no envelopeo que fechart es, 

saindo da camara de votol introduzi-10-eentro da urna.rinda 6Sta operar;aopo 

eresidente escrHver4 no verse do cart.A.o a notavde quo foi am7rcido o di-

reit° de votoo e aportnela a 2ua &:sinatura. 



0 Boletim de veto serf impress° ofi-ialmente e aerf" unieot isto 
goele estar:70 impressasIlado a ladot as diforentes listas apresentadas a su-

frggio,aneimadas pela ma designagl) e cOr quo as difer.mciaq, 
4 Ap4 4.  •4. As  v. 4.4  44 4) •  lummtWcrocQbbaXx)ThttrilenRc 

775COOCCiddOMPOCCMC4 	4444,444,44 4 44,4440 	,  444.4  ,CXXXXICOMOINW 

XXX:PCXXCOMMIWZCX/M
290CXXCYd()Q60°C=Ct=r4DCW'W‘XXWCW*4CXXICISM41APCX 

•oacatavaamomataadapaa A Impress do bol etim 

de voto,o papal para este,bem amlo ca: envelopes em quo eles deverao ser en- 
sergo fornecides earrados,quanto aleicgo do Presidente da F6pub11capie1a -Dirac* da Admi- 

nistrao Politica e Civil do Minist6rio do Interior„e quanto Is elelages 

parP Deputados poles Governos Civis do Distrito, e as das iantas de Fregue-

sia - pale Camara Ainieipal do Pespectivo Coneelbo. 

aainze dims antes do da e1eic7to ser;:o afiaados nas 6°J:es ?las juntas de fre- 

 es 1 ona'Is onde funeionen as Alsemb1eia7 de voto e ben assim a Indi- 
a ca-ao de quais os eleitores correspandentes a cede sec:age. rsta afixacao 

ranter-se-hi at ao dia de. :laeic7;.o.Todos os jornais ego obrigado7 a publicar 

desde gain 	15 dia0 antes da eleicgo,pelo menos por 3 vaesiuma das quais 

serf obrigaterionente na vespera da eleiglopos locals onde fUncionargo as 
ildi^ncad e_p n,ome dn 	e.d0 AssemblAas de votcae os eleitorea que nelas votarac,/abtat, pima:J=7)00 se- 

obrigacgo rao gratuitasse entenderse aue a axaaca sua publicaceo resepeita tao sd 
ell=jtcral c rcsp,-:ctivo4,concelhos 

ao Diatritoyem cjueo jornal aema sua redaccae e composicao. 

MCIV 

Menhuma Aasembleia de vote noderg ter mais de 500 aleitoreS, 

aixxxxxxxxxonao podendo na mesma recinto funeionar mais do cue uma Assem-

bleia Inem haver Asseableiasa menos de 500 metros de distancia umas das 

outras. A votacao per ordem de ehegada dos eleitores,decoriarg ininterrup- 

tamente entre as 9 acres e as 15. Bacerrada a aotacao 	15 horasllogo se 

procederf ao apuramantolque 6 feito pela mesale ao qua1,a16M d6sta,s6 po-

dergo assistir es eandldatos ou delegados devidamente aredenciados. 

XXV 



—VITI7 

A acta da as;3emb1eia de veto serg asAnadapela mesappeles candi- 
dates 	 fazer• 	046  • 	AF0-4.'-:>=Iqus o queiram faser,c, con— 
ter & obrigatoriamnteo relato de tudo quanta se passoudesde qua a mesa se 
constituiu at quo terminau 0 apuramento e se proelamaram e atizaram os re. 

7u1tados =a porta da Assembleia. 0 trabalho da assombleia de voto r ininte- 
ruuptol isto 4 86 terminarg depois de conaluidas todas as opera9ges e felts. 
e aceinada a acta. 

xxvr 
',2  

Os delegados eleitorais dos candidates tAm os mesmos dircites dos 

componentes das mesas das assembleias de voto,poende redigir os protestos 

quo entederm es quais ser'io reselvidos por maim*ia,ida mesa e ti direito 

a exigir,cendo a mcisa obrigada a wsar.lhas imediatamente,certid740 do nume. 
do _111.1121C r de vo t ro de inscrites na assembleiaigo numero de voLos ,.acpressos na urnaldo flume- 

ro de listas nulas, do numero d votes obtido por cada lista e per cada can- 

didatos e da 	da assembleia. 

ZVZi 

puraute o pert,do de tempo que dura a votagao no serf permiti-

da a peresnca de qualquer forget publicapou de qualquer policiatnem dentro das 

assembleias de votoonem na proximidades destas at Um rata de duzentos me-
tros. 

SS a rehartmento do Presidente da Massie depois Oa maioria 

ta se ter pronunciado favoravelmenteppoderf qualquer agents: da autoridade 

ou forca publica entrar na assembleia de votopd,=Nando r tirar—se Imediatar. 

mente logoque o Presidente dA por terminada a miss;o para a qua fora regdo. 
rids. 

XXV 

Os apuramentos distritais ser:Aie efeetuades no 5°. dia apes a elei-
9a7o,por uma 0omissZo composta de todos os presidentet das mesas das tvsemb- 
ielas do voto,do distritoppel015 delogados aleitorals des candidatos,om flume- 



1041111114 ro de dois por cada list apresentada ao surragio e terao, para base do seu 
trabalho, as actas das assembleias de voto, e os protestos que nestas tive-

rem sido apresentadas. 

Tratando-se da eleicgo para Presidente da Republica, haver g airda 

um apuramento geral final que serf efectuado par uma comissgo composta pelos 

Presidentes das mesas das assembleias de voto de todas as capitals de Distri- 

	

to, e de dois delegados cleitoraiscada d 	cadidato. 

	

\1 	ci-IV.A.--4.--"-c,-------------.47-A--- 

Aos candidatos 4 garantido 6\:Iireito de assistir a qualquer dos re- . 

feridos apuramentos podendo apresentar 10 protestos quo entendam. 
, ,- XXX 

0 Govern() 4 neutral em mat4ria eleitoral, isto 4, no poderg inter-

ferir em nenhum acto eleitoral, ngo podendo os seus membros, e5ccepto os clue 

foram candidatod, tomar parte na campanha eleitoral. 

Para a eleicgo do Presidente da R4publical  o Pais, incluindo as ilhas 

adjacentes e as Provincias Ultramarinas, constituirg um circulo unico. Para-

- 
a eleigao de deputados h assembleia Nacional, haver g circulos eleitorais quan-

tos Os distritos administrativos de Portugal, continental, insular e ultrama-

rino. Nas provincias de Macau, Timor, India, Cabo Verde e S. Torn S 1 - Angola, 

10 - MocambiJue 8. 

0 numero de deputados a eleger serf variavel, mas para efeito de or-

ganisacgo de listas serS de um par cada dez mil eleitores do distrito. Yas 

1] has 1 por cada distrito. 

A-fim-de ficar sempre assegurada a representa* das minorias, sempre que um 

circulo eleitoral haja candidatos, no pert.ncentes h lista vencedora que te-

nl,am obtido um numero de votos igual ao quint', dos votos obtidos pela lista yen-

cedora, sergo proclamados eleitos os candidatos mais votados das listas derro-

tadas, at um numero quo no poder4 exceder metade e mais um do da lista von-

cedora. 



X 

No caso de igualdade de votacao, serao os componentes da lista a 

designar quais, dentre eles, deverao ser proclamados eleitos. 

Exemplc ;- Um circulo corn 100.000 eleitores deverg eleger 10 deputados, em 

principio. Apresertam-se ao sufragio 5 liFtas :ABCAlista A, obtem 50.000 

votos, a lista B 50.000, e a lista C 10.000. A lista A, vencedora, elege to-

dos os seus candidatos, mas, a lista B teve 2 candidatos, um corn 50.000 votos, 

outro corn 25.000, e a lista C, um corn 10.000 votos. Esses dois mats votadcs 

da lista B, e o mais votqdo da lista C sera° proclamados eleitos deputados, 

tambgm. 

XXXII 

A legislagao eleitoral deverg conter penalidades severas para todas 

as informagoes do act° eleitoral, recenseamento, etc. 

XXXITI 

0 julgamento da valiade da eleicao do Presidente da Republica cabe 

ao Supremo Tribunal da Justiqa. 0 julgamento da validade da eleicao de depu-

tados cabe ao Tribunal da Relacao do respectivo difArito, o julgamento da va-

lidade da eleicao para as juntas de freguesia, cabe ao Juiz de Direito da Co-

marca respectiva. 


