
CÂMARA MUNICIPAL DE MATOSINHOS

GABINETE DE APOIO AOS ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS



• Os membros devem dirigir-se ao estabelecimento escolar onde funcionará 
a Assembleia de voto onde vão exercer funções às seis horas e trinta 
minutos.

• A mesa de voto constitui-se às sete horas e trinta minutos do dia marcado 
para a realização da eleição.

• Entre as sete horas e trinta minutos e as oito horas a mesa procede à 
descarga dos votos antecipados nos cadernos eleitorais e à introdução 
destes boletins de voto na urna.

• Para admissão dos eleitores a votar, a assembleia abre às oito horas.

• A admissão de eleitores na assembleia de voto faz-se até às vinte horas.



A Mesa

• A mesa é constituída por cinco membros: 

um presidente, um suplente, um secretário e dois escrutinadores.

• Para que as operações sejam consideradas válidas é necessário que 
estejam sempre presentes três membros, um dos quais será o presidente 
ou o seu suplente e de, pelo menos, dois vogais.

• Constituída a mesa, o presidente publicita os nomes  dos membros que 
a compõem através de edital afixado à portal da Assembleia/Secção de 
voto.



Material que será entregue a cada Mesa:

• Boletins de voto;

• Caderno das atas das operações eleitorais com termo de abertura assinado e com todas as 
folhas rubricadas pela Presidente da Câmara Municipal;

• Impressos e outros elementos de trabalho necessários;

• Duas cópias devidamente autenticadas dos cadernos eleitorais, para serem utilizadas nas 
mesas de voto, extraídas pelas Comissões Recenseadoras/JF;

NOTA: Pode haver três tipos de cadernos eleitorais, relativos aos três tipos de 
eleitores com capacidade eleitoral ativa - os nacionais portugueses; os nacionais de 

países da UE e os nacionais de outros países estrangeiros.

• Edital com a relação de todas as candidaturas definitivamente admitidas com a indicação 
dos candidatos.



Alterações da mesa depois de constituída

Uma vez constituída, a mesa só pode ser alterada em caso de força 
maior.

Em caso de alteração deve ser preenchido e afixado edital com menção 
das razões que a originaram.

Os delegados das listas não podem ser designados para substituir os 
membros de mesa em falta.



Não é permitida propaganda dentro das assembleias ou secções de voto,
nem fora delas, até uma distância de 50 metros.

Compete ao presidente da mesa, com a ajuda dos restantes membros,
assegurar a liberdade dos eleitores, manter a ordem e assegurar o bom
andamento das operações eleitorais.

Para este efeito, pode ordenar a retirada de quem quer que cause ou
possa causar perturbações ou distúrbios, se apresente embriagado ou
drogado ou seja portador de arma ou instrumento suscetível de como
tal ser usado, ou daqueles cuja presença não se justifique.

Proibição de propaganda 
nas assembleias de voto



Permanência nas assembleias/secções de voto

Podem permanecer próximos das mesas os candidatos, os mandatários, os
delegados das listas e os agentes dos órgãos de comunicação social (que
exibam comprovativo da sua profissão e credencial do órgão que
representam), não podendo contudo colher imagens ou informações que
violem o segredo de voto, nem perturbar as operações eleitorais.

Os agentes de empresas de sondagens, desde que devidamente
credenciados pela Comissão Nacional de Eleições, podem inquirir eleitores,
após estes terem votado, nas proximidades das assembleias de voto, mas
nunca no seu interior.



Procedimentos após abertura dos sacos

Antes da abertura da votação, a mesa deve:
• Proceder à contagem dos boletins de voto recebidos;
• Confirmar o n.º de eleitores inscritos para votar conferindo, para o 

efeito, os respetivos cadernos eleitorais ;
• Afixar, à porta da assembleia, o edital modelo AL-26 com os nomes dos 

membros da mesa e o número dos eleitores inscritos, assim como os 
editais enviados pela Junta de Freguesia contendo as listas sujeitas a 
votação (modelos AL-1 e AL-2).

• Deve também ser afixada à porta da assembleia a ampliação dos 
boletins de voto.



Início das operações eleitorais

Às 7 horas e 30 minutos, após a constituição da mesa, o presidente declara iniciadas as 
operações eleitorais e, com os restantes membros e delegados das listas:
• Revista a câmara de voto e os documentos de trabalho da mesa;
• Exibe a urna perante os presentes, para que verifiquem que se encontra vazia e 

procede à descarga nos cadernos eleitorais e introdução nas urnas dos votos 
antecipados.

Votação dos membros das mesas e dos delegados das listas
A seguir votam os membros das mesas e os delegados das listas.
Caso não se encontrem inscritos na mesa onde exercem funções, devem fazê-lo onde se 
encontrem inscritos. Para o efeito devem deslocar-se a esse local, tendo prioridade na 
votação sobre os restantes eleitores, desde que exibam o respetivo alvará de nomeação 
(membros da mesa) ou credencial (delegados da lista).
De recordar que, no caso dos membros da mesa, esta nunca pode funcionar com menos 
de 3 (três) elementos.



Exercício do direito de voto

Só podem ser admitidos a votar os eleitores inscritos nos cadernos 
eleitorais e cuja identidade seja reconhecida pelos membros da mesa;

Os eleitores votam pela ordem de chegada à assembleia de voto;

Os presidentes das mesas devem facilitar a votação aos doentes, idosos 
e grávidas;

O direito de voto é exercido direta e presencialmente pelo eleitor, sem 
prejuízo da possibilidade do exercício do voto antecipado.



Modo como vota cada eleitor
Ao apresentar-se perante a mesa, o eleitor indica o seu nome, entregando ao presidente
o Cartão de Cidadão ou Bilhete de Identidade.

Caso não o tenha, pode ser identificado através de qualquer outro documento oficial que
contenha fotografia atualizada e assinatura ou impressão digital, geralmente utilizado
para identificação (carta de condução ou passaporte, por exemplo), através de dois
cidadãos que atestem sob compromisso de honra a sua identidade, ou ainda, por
reconhecimento unânime dos membros da mesa.

Reconhecido o eleitor, o presidente diz em voz alta o seu nome e, depois de verificada a
inscrição, entrega-lhe os boletins de voto.

O eleitor dirige-se, de seguida, à câmara de voto, assinala com uma cruz a sua opção de
voto e dobra o boletim em quatro, com a parte impressa voltada para dentro.

Voltando para junto da mesa, o eleitor deposita na urna os boletins enquanto os
escrutinadores descarregam o voto na coluna de descarga e rubricam a mesma.



Modo como vota cada eleitor - NOTAS: 

Neste ato eleitoral é o eleitor que deposita na urna os boletins de voto;

Se o eleitor deteriorar o boletim, deve pedir outro ao presidente, devolvendo-lhe o primeiro. O
presidente escreve no boletim devolvido a nota de “inutilizado”, rubrica-o e conserva-o.

Os eleitores afetados por doença ou deficiência física notória, que a mesa verifique não poderem
votar sozinhos, devem fazê-lo acompanhados por um cidadão eleitor escolhido por si. Este
acompanhante pode não estar inscrito na mesma freguesia e deve garantir o sigilo.

Caso a mesa tenha dúvidas sobre a doença ou deficiência física, pode exigir que lhe seja
apresentado atestado comprovativo da impossibilidade de o eleitor votar sozinho, passado pelo
médico que exerça poderes de autoridade sanitária na área do município e autenticado com o
selo branco do respetivo serviço. Para este efeito, os centros de saúde estão abertos no dia da
eleição.

Se o eleitor se apresentar de cadeira de rodas e caso haja necessidade disso, a mesa pode
permitir que assinale o boletim de voto fora da câmara de voto, em local em que seja
rigorosamente preservado o segredo de voto.



Encerramento da votação

A admissão de eleitores na assembleia de voto faz-se até às 20 horas. Depois
desta hora, apenas podem votar os eleitores presentes na fila.

O presidente da mesa deve declarar encerrada a votação logo que tenham
votado todos os eleitores inscritos ou, quando tenham votado todos os
eleitores presentes na assembleia de voto às 20 horas, o que pode ser
verificado pela mesa.



Reclamações, Protestos e Contraprotestos

A mesa é obrigada a receber reclamações, protestos e contraprotestos
relativos às operações eleitorais, que podem ser apresentados por escrito
pelos delegados dos partidos ou por qualquer eleitor inscrito nessa secção de
voto.

Estas reclamações, protestos e contra-protestos são rubricados pela mesa e
apensos à ata. A mesa, logo que os recebe, deve deliberar, mas se o entender
pode fazê-lo só no final das operações, desde que isso não afete o andamento
normal da votação.

(modelo AL-39)



Deliberações da mesa

Todas as deliberações da mesa são tomadas por maioria absoluta dos
membros presentes e devidamente fundamentadas, tendo o presidente
voto de desempate.
Entende-se por maioria absoluta metade mais um dos membros
presentes.

Funcionamento da assembleia/secção de voto

As assembleias/secções de voto funcionam ininterruptamente até
serem concluídas todas as operações de votação e de apuramento.



Apuramento dos resultados

Após o encerramento das urnas, procede-se ao apuramento dos resultados na
própria assembleia/secção de voto.

Tanto os membros da mesa como os delegados não podem ser portadores de
qualquer instrumento que permita escrever quando manusearem os boletins
de voto.

Operações de apuramento:
a) Contagem dos boletins voto não utilizados e inutilizados pelos eleitores.

Estes boletins de voto devem ser introduzidos em sobrescrito fechado e
lacrado, com ofício (modelos AL 28 e AL-29), dirigidos à Presidente da
Câmara Municipal;

b) Contagem dos votantes pelas descargas assinaladas nos cadernos;



Apuramento dos resultados

c) Abertura da urna e contagem dos votos nela entrados. Depois de contados, os votos
devem ser de novo introduzidos na urna. Caso o n.º de votos contados pelas descargas não
for igual ao n.º de votos contidos na urna, devem ser considerados o n.º de votos contidos
na urna.

d) Contagem dos votos relativos às eleições de cada um dos órgãos autárquicos
(Assembleia de Freguesia, Câmara Municipal e Assembleia Municipal), começando pela
Assembleia de Freguesia.
De seguida, um dos escrutinadores desdobra os boletins de voto um a um e anuncia em
voz alta qual a lista votada, enquanto o outro regista, numa folha branca ou nas folhas de
descarga ou, se possível, num quadro bem visível, os votos atribuídos a cada lista, os votos
em branco e os votos nulos.



Considera-se voto em branco o boletim de voto que não tenha qualquer marca.

Considera-se voto nulo:
• Aquele que tenha uma cruz em mais do que um quadrado;
• Aquele que esteja assinalado numa lista que desistiu ou que não tenha sido

admitida;
• Aquele que contenha qualquer corte, desenho, rasura ou no qual tenha sido

escrita qualquer palavra;
• O voto antecipado quando o boletim de voto não chegue nas condições

legalmente previstas ou, seja recebido em envelopes que não estejam
devidamente fechados.

Os boletins de voto que contenham uma cruz que não esteja muito bem desenhada
ou que saia fora do quadrado, mas que assinale inequivocamente a vontade do eleitor,
não devem ser considerados nulos.

Alguns exemplos de quadrados bem assinalados:



e) Loteamento dos votos:
O presidente, auxiliado por um dos vogais, examina e exibe os boletins de voto,
agrupando-os por lotes que correspondam às listas votadas, aos votos em branco e aos
votos nulos.

ff) A conferência final far-se-á do seguinte modo para cada órgão:
O presidente procede à contagem dos boletins de voto de cada lote e compara com o
número de votos registados na folha ou no quadro.
Os delegados das listas podem examinar, depois, os lotes dos boletins de voto separados.
Podem também apresentar dúvidas, reclamações ou protestos quanto à contagem ou
quanto à qualificação dada ao voto de qualquer boletim, as quais devem ser
apresentadas ao presidente. Caso não sejam atendidas, os boletins em causa devem ser
rubricados pelo delegados e pelo presidente, sendo posteriormente separados dos
restantes.
De realçar que a reclamação ou protesto não atendidos não impedem a contagem do
respetivo boletim de voto para efeitos de apuramento.



Publicitação dos resultados

g) Preenchimento do edital (modelo AL-30), onde se indica o número de
boletins de voto entrados na urna, para cada órgão a eleger, o qual, depois de
lido em voz alta pelo presidente, é afixado à porta principal da
assembleia/secção de voto.

h) A mesa deve afixar à porta da assembleia de voto ou secção os editais (AL-
31, AL-33 e AL-32) identificando os órgãos autárquicos e contendo o número
de eleitores inscritos, número de votantes, n.º de votos atribuído a cada lista, o
número de votos em branco e o número de votos nulos.



Ata das operações eleitorais 

O secretário da mesa elabora a ata das operações de votação e de apuramento
parcial que, obrigatoriamente, é remetida à Assembleia de Apuramento Geral.
O preenchimento integral da ata é obrigatório. O incumprimento total ou parcial
desta obrigação é punível com multa.

Escrutínio provisório 

No final das operações eleitorais é indispensável que o presidente da mesa
comunique com a máxima celeridade às entidades localmente determinadas os
resultados eleitorais obtidos na respetiva assembleia/secção de voto e constantes do
edital de apuramento local.
Para evitar qualquer tipo de perturbação, as mesas não devem divulgar
publicamente os resultados a nenhuma entidade ou indivíduo antes de os
comunicarem às entidades locais e afixarem o respetivo edital.



Destino da documentação eleitoral

No final das operações eleitorais os presidentes das mesas das assembleias de voto
remetem 3 (três) sacos com a seguinte documentação:

a) ao presidente da Assembleia de Apuramento Geral:
- as atas;
- os cadernos eleitorais e demais documentação relativa à eleição;
- os boletins de voto com votos nulos;
- os boletins de voto sobre os quais haja incidido reclamação ou protesto (modelos

AL-34 e AL-35).

Os boletins de voto nulos e aqueles sobre os quais haja reclamação ou protesto são
rubricados pelos membros da mesa e pelos delegados dos partidos e são remetidos
em sobrescrito que deve ser, depois de fechado, lacrado e rubricado pelos membros
da mesa e pelos delegados dos partidos.



b) ao Juiz de Direito Juiz 1 do Juízo Local Cível de Matosinhos os boletins que contêm os
votos válidos e os votos em branco, são enviados em sobrescrito fechado e lacrado
(modelos AL-37 e AL- 38)

c) à Presidente da Câmara Municipal os boletins de voto não utilizados e os inutilizados
ou deteriorados (modelos AL-28 e AL-29).

Existem, portanto três sobrescritos diferentes que se destinam a três entidades
diferentes e que serão recolhidos em conjunto.



Os presidentes das assembleias e mesas de voto devem aguardar a
chegada das forças de segurança para a entrega do material eleitoral,
recebendo um recibo de todos o material eleitoral, o qual lhes será
entregue pelas forças de segurança.

Naturalmente que, para além do presidente da mesa, também os
restantes membros da mesa e delegados da lista podem acompanhar as
forças de segurança na recolha e entrega deste material no tribunal.

Recolha do material eleitoral



Dispensa dos membros das mesas e delegados das listas

Os membros das mesas das assembleias/secções de voto, bem como os
delegados das listas, gozam do direito de dispensa da sua atividade
profissional ou letiva no dia das eleições e no dia seguinte, sem prejuízo
de todas as regalias, incluindo o direito à retribuição, devendo para o
efeito, fazer prova bastante dessa qualidade, através da apresentação do
alvará de nomeação ou credencial, conforme os casos e por certidão
passada pela mesa, que a Junta pode autenticar.



Qualquer dúvida ou pedido de esclarecimento, 
favor endereçar para:

autarquicas2021@cm-matosinhos.pt

mailto:autarquicas2021@cm-matosinhos.pt
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