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SUFR,ÁGIO

Ì

DIREITO DE SUFRÁCIO

AÌtigo

A

Compete ao Tribunal cÌecidir sobrc, os conflitos encr_

CAPÍTUI,O

.

Gozam de cap.rcid:rde elcitoral activr,, os citladãos

AÌtigo

PRINCÍPIOS GERAIS DO RECENSEAIIDNTO

Âr'tìgo;.u

o

Não gozam de capr,cidade eleitoraÌ :rctiva:
gado;

ÌI

Universalidatle
2

Íncapacidade cleitoral ael iva

Os in_terditos

o

gcn tos rÌa capa.icede clcirorc l.

salÌtomenscs, maiores de 18 anos.

'

l rigo 4

Acesso aos Tribunais

1.o

Capacitlaile eleitoral acÍiva

peur,. de prisãcr

Só go_zam de capacidr.cle eleitorr',I passiva os.cidadãos
que tenham capr,cidtrde cìeitora.l a.ctiva,

E DO RECDì{SEAMENTO ELEITOR,AI,
(,.\ PiTU LO'

e.

Capacitlade eleitoral passiva

A

I.EI DO DIIì,EITO DE

defllitivamente condenatlos

Arti3.,:ì.o

Lei n.o Z/90
Assembleia Popular Naciolal lo uso das atribui_
çõe.s qqe Ìhe são confcridas r,o abrigo r1a aÌínea ri) clo
:,rrigo 3l.o {; í-,,1'srìtuiçrìo:rpi,ôva .ì s. guirrtc;

Os

por crime doìoso, enquaato nã o hajam expiado
l tespectìva pctìa e os quo sc cnconuem lurli.
ci, ìnt"nrc privatlos dos serrs direiros
1,olíúcos.

ASSEMtsI.EIA P(}PULAB NACI{}NAI

a/

dernentes

'rinda,lrrn rrìo inrc|djtos por serrtenç1, qua.ndq
irrrer.rriidos cnr nstiLnlc,.irnorrro piiquiárrico
ou como tal clecllracÌos pol urra f.in ta cle doi"

por seìltença coÌn tÌânsito cÌn jul_

l. O recenseamento eÌeitoraÌ :ibrange todos os cida_
dõos -sontomeirses. maiores dc l6 rnos ouc nào estoi;rm
lcridos dn i ncap:iciclade cl,.iroral.
2.

podern ser rcceuseados

os cìd.adãos or.i.
-Te.mbém
ginários
dos Países de grupo dos Cinco rc,idnn À
iì. l omó c Príncìpe à d rra dc indepcrrdêncir,.
"À

104
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Artigo

6.0

ÁIì,I O DA B,NPÚBI,ICA

AÌrigo t3.o

Iguaìilaile

Eocal rle trnscrição

l'odos os eìeitores têm o direito de promor.el a sua
inscrìção ÌÌo receÌìseamento, bcm como cÌe veriíìci* se

I-Os eÌeitores são iusclitos no local de funciomento da r:ntidacle recerrseadora da unidade geográfica
da sua residôncia habi tuaÌ.

cstõo inscritos e. ern caso de erLo ou omissão, de reguerer
a respectiva rectificação.

Artigo 7.o --,
Oficiosiilacle e obrigatorieilaile

Ì A inscrição Do reccnseameÌìto eÌeitolaÌ é obriga.
tória- pr.rtì todos os eÌeitores resicÌen tes no territr'ijo
lacional e é feita ofrciosamcnto pcÌa, rcspecliya cntidaCe

2
Saìvo quanto i,os cleiioros quo i',í r,iv anr pcr.maììorìtenÌerrte)
não porì.r: scl corrsideraclo locai cÌe rosi_
dência, para efeitos cÌe rocerìsc.nÌen to, qullqur.r criiíicio
ou repartição Clc Estr.,Clo oLr cjc outri., pcssoii colccti-;i.,
pública, fábrica. oÍìcir.rr,, c s tabclecilt cn tn dc assistêncja
ou Ìocais si niÌiircs,

C.'.PÍ:IL]LO ITÌ

recenseadotiÌ.

2--- As entidr'des rccenscacÌolas dcvem, indepenc.le rrtemente d& promoção dos inreressados, ins<'reìer nos
cadcrr..os elcitorais todos os titulares de d.ireito tle .l'oto
ainda lão insclitos cÌe que tcÌìÌlÕm conhecimcnto,

Artigo

ORGANIZAçÃO GllR al, IIO RIflENSEÁI{ }ITO

-brìlo
Comissõcs

I

-

0

Elei torai

8'o

2

recelscamr_rito

O to.'.nsetm, rr., ó rirrico 1'lll rodas as cioi"òcs
sufrágio directo e urrirersil. '

o:

1i::i:i-,do licrl.

C,c,r:rìssr_,t s

s.

Ás Comissôes Eli.irc als sic \aciolaÌ. Distlitois

lor

nível Nacionaì. nos Distiitos, ou rro esttangcilo c
compostâ s PoÌ:
o/ A tiít'eÌ Nacional e nos Diseitos:

Artigo 9'o

são

um Prcsidente
um \Ìice-Presidcnte
um Secretário
e um nÍrmero var.iáveÌ r]e vos ais.

.

Ì{inguém pode cstar inscrito mais de uma vez no

rcceÌìseíLm-Ân to.

ó) No estÌ,&rìgeiro:
Artigo

um PrcsideÌÌto

10.o

un

Permanência e Actualitlade

Secre titirio

c urn uúmcro var.iável de vog.iis.

I A inscrição no receÌÌse&nìento tcrn vaÌidade permanelÌte
e só podc ser cancelartìa ÌÌos casos e ternos
prc'r.istos r1esta lei.

2-O recenseamento ó actualizado anualmente de
modo a leproduzir com fidelidade o uniyeLso eÌeitoral.
AÏtigo

AÌtigo

As deliberações das Comis:ões Dleitorais só serão
r'álidas se forcm tomadas por mnioria dos seus mcntbros.
Artigo t6.o

11-o

A

inscrição ÍÌo
de um cidadão
- a presuução de recenseàmeÌÌto
implica
que tem cz.pe.cidarìe eleitoral.
2
A prcsunção referida no número anterior só pode
ser ilitlida
por documenlo que Ir cntìdadc rccens.atlora
posrur ou Ìhr.seja aprcscntado. nomprovativo da morr*
do eÌeìtor ou da aÌteração cìa capacidatle eleitoral.

Artigo l9.o
Unidade Geográfica
O recenseamento tem como unidade geográfica:
ar/ No telritório nacionaÌ: o disrrito:

óJ No estrangeiro: o distrito consular ou o País de
residência se nele houver apenas Embe.ixada.

15.o

Quorurr'

I'ostos de Recenseamento e Brigadas llirveis

Presunção ile capaciilade eleitoral.

I

lilcitaiais

- resiüeorcs ilo Êsr.ii,)ì1,,ro,.r,irsol,nrr frii,.iorr",n a
ou dos

Uniciilade

Inserição única

i'

1í.o

I

Semprc quc o mimcro de cÌeitores c e. sua disI'cr5ã.' geogrúfi.l, o .jusrificar, as Comissòcs EIrirora,
podem abrir posloj do r'(ccnscâmenlo em lo(aij ojc{ Ìhidos para o efeito, <Ìefilindo i! respectivc área e ro,
neando para eles delegados seus.
2 - - As Comissões EÌcitorais podem arnda n:ss.:_.
circunstàncias, constituir briga clas móveis de eler:,-:::
scus para se desloc*rem a esses locais com o fil i: :r:-

cetlcrcrn

ì

irr.:,,ri' ào.

AÌtigo l7.o
('ircurrscrições

I
$onr lrlejuiz.r clo tii-1,.<ro rÌo úr:-- . ú: -j:-- T .orgonizacòo
rÌo lncr u...,nnnto, dcs l,:L,:-; - ì-:-: .--t

tlernos elr'ilorais leçg c.:l rôr..L. ..::;:.::--.r-_..:: r
üiçi:ào 'ln , ada di.=i:o, ^ -:. . .. : li:

NÚXIERo

6_I4 DE MA Io DE 1990

2
Cada circunsclição é identificadu poi' una letra
que -anteccde sem?re o níimcro de iurcriçào do eÌeitor.

Àl tigo Ìtj-o
Participação dos órgãos ilo poder LocaÌ
1

105

digital ral fticto é tnolr,do pela Conrissào,Elejtor.aÌ lo
b ole

3
o BoÌetirl
- Ap."r"n,rdu
datàdo
pela Comissão Eleitor.aÌ.

Artigo

Os

Órgãos cÌo Poder LocrJ têur funcões de coordc- e a,poiã
r.ração
nas operacões .lo .ecen.eamento cleitoral

estralgeiro. as fu:icòes de coordcnação e apoio
às rep:esslriçôes dipÌomáticis ou àonsule,res corn a suDerrisào de cóordenição ceirtral.
No_

- aeibúdas
serão

..

C,{PÍTUI,O IV

OPEX-{çoES DO RECENSEA}IENrO

Artigo

Ì 9.o

AÌtigo l0.o

-1s

C

Inscrição peÌa Comissão Eleiíoral

_.No,aso rln ri in.criçìo ser prom.vitJa p-la Conrissào
Eleiroral nos roTmos do i,.o 2 ìo r,rtigo i.o o bolctim é
apresentado a,o eleitor para colheita i,l-a sua assinatura
ou impressão digital.
Artigo

o Cloçet.lo. Ìre rn como .,.
i:l]ulciìtìl at:açés rl* cdjt€is e

ourra. formzs de üruÌoaçõo pribliaa com urrla aatece.
artua[i.

deDcla râzoaçt.l do seu início. o período anur-,1 de

zaçào do recenseamento,

Ártigo 2 ì.o
I{orário e X,ocal de Frìncionamento

Ì-O

recenseamento

é eìaborado pelas

oì Crd.,,liìos-

I
Comissões Eleitorais anunciam. atr"vés de
--{s
!E.rnj
l,rsristos tro &)"tigo arrtcriol d.o |resento rÌillontrr,
os Ìcrc';. - I,et í-d os ílê L torrdirncn t o cie olei t o1cs.
92.o

Inscrição

A inscri@o ÌÌo

ÌeceÌlsearììeììto (r promovida pcÌo
ou,
se este o não fizerl pela Comii"eo
_eleitor
Eleitoral. mediante o preenclrinrnn ro cm'rluplicaclo. dc
ttm bolptim de inscrir"ào dc ruodelo:ìiroxo:l r-st.l Loi.

p-róprio

AÌtigo

Assinatnra

I

O boÌetiu dt. inscrição é assirrado pelo ele.iror,
que se nòo soubar arsin;r.'clcve i-.pôr o suiì irulressào

d

igi

ta

Ì O oligirral do ÌroÌctim dc., inscr.icão é remetido
r,té -l5 dias_apó" o rêr'mo do período tÌ,.insr.r.içào para a
Cotnissào EIcitorr,ì Nzroi6lpsl, oncìc e con.rituíd'o um
Íichejro cenrral de todos os cleitore".
2-O dupÌicado do boletìm constitrii o ficlLeiro rìr
Cortissào Eleitorll que é orEarüz.rdo rrrclo em roni.a as
Lnis tl:r l)ivisão Pòlíri"o Aìmirrisrradr.z, e l.llcitomìs.
AÌtigo

l.

2
Se por incapacidade físicr rievidamen tc compro.
vada- o elcitor nõo pirCor assínar rrem a1,ór r impreisã"

27.o

Cartão ile Eleitor

Ì

No acto cle apresentação do boletim de iriscticão

é entìeguc
ao elcitor um cartão, de modeÌo auexo a est,a
Lei, devid.amente autendcada pcla Comissão Eleitor*ì,
compÌov ativo d a inscricão.
2 -- Não seudo accite a inscrição, a Comissão Eleitoral
comul)icii o.facr,, :ro Iespecúio nitladào. o qual bca
,rbrigado a devolvor o cliLão d" ol,,itoi.. scln'nreiuízo
,ì" cvenrri;l Ì(.Flll.sô pl',ra o Trihunal.
3
Em caso d.o extrõvio do cârtão, o eleitor cornunice.
imediatì,,men
te o la,'to. porcsrriro. àtamissào 0l"iroral,
quc emite :.À yiâ.

-{rtigo
23.o

26.0

Boletim de Inscrição

Comissões

Elei torais clurante o ueríod o de funcionãmento clas enti_
,Ìi.'ies ti celseadoras pm (.ujas s.dcs sc oncor lrcm instalr,dr,s. ,cndo o tì:lcsmo sll.glrdo serupre que lts oppr.rçòes
iì rei-,Jzar o Jus hquoÌn orr hr,ja manilcsra utilidaCr para

-{rtigo

"o,,.io-a
í,6Ìì "; .
ç1e5 ne,d^1n 6ç

2 -- Quando se suscitem fundadas dúvjdas sobre a
sr,nidade merrtll do cidr:dào podc o bolotim sr'r &cnite
.ob cordiçào.rlc n,.idadào Ìpresontar rro prizo de i dt'as,
atêsÍa.lo mcílt, o co,npr nr j.'livo dr. slja s$nidi.,de mcntal.

ot:lissòes Eleirc:.;is.

Lo,;,1.

24.o

:ì pós o plocesqo , Ìe .rlosiçào
nú blir,;;
graco rro &rtrgo :ìl.o c segrrirrtes.

Anúncio público

h;à.: co Prxi"r

e

Artigo 25'o

. I - As operaçõns do jrrsnlicào ìro I.or,prrsêalÌrortrJ
"jeiroral dncorrcm rro primeilo trimesïrc do cjìdtr ano,
2-As Comissôes lfleitorais funciouan.r seÌnllre no
últirno dia do prazo, aincl:,. que scja Domingo ou trËriarlo.

_

mesmo assinatlo

aceitação clo boìetim de inscr.ição não inìplicâ
.1 -.4
a imediata
dccisão sobre â inscÌição qué só se

Feríoilo AnuaÌ de Inscrição

(

ir o

Áceitação ilo BoÌetim

na respeoti\r a áÌee,.
2

tím de insclicào

28.o

Teor ila trnscrição

. l:.4.insclição n fcita polr iúenriticafào conrpleta
do cidadão. nomo&drfrêntêJ o no*". ,.*o. c"tudo ii,il,
p:"o6ssão, número rlo BiJhet. clc ltlcnridatlc. filiacão.
data do nast.imcnto, naturâlidadc e rcsidència2-So o cidadào não for

possuidor

Trlen tidade a sus iden rificâção "faz-se

;

do Bilhetc

de

DIÁR,IO DA

106

c,/ Por nreio cÌo oiÌtlo qualqucr <.locumento oficial
corl fotoglaÍia actlaÌizada c assjlatulL ou
ìnr,'ressão tlitittrì ;
Õ,,)

.ì]or lccolliccirncrrto da idcntirlr,rìe clo cidadão
1cÌr', Comiss:ão

Eicitortì,

,) .\r,,i',:- ,l^ ,loi.

lniror,

s irr,,.,iro^ r;r

rr,.qrn;i

urridad(ì g-ecgÌirficiÌ c quc ôtestaÌì, sob corrpoÌlÌisso clc horra a idcntirlaiie clo cidadão.

Artigo !9.o
Transferência de Inscricão

Ì
A transferrência do inscfiqão por rÌÌotivo de mrÌ- de residêrrcia pitra outro disuito ou
rlauça
ciÌculìscÌ'içiÌo
faz-sc <Ìtuautc o per'íocio anur-,ì de inscr.iqão, mcdialte a
orlroga. rii {' ,nri..ir,,' l.lÌoitot ,l ,la r,"r'r, r'o.i'lrin"ie,, do
cartão cle cÌcitor. e :,, i',plesetrlr,ção rlo boletinr r:le ins
c

EPÚBLTC

30.o

^{

Altigo llÌ.o
Cadernos

1--A inscliçãc dos

Elciiorris

cicladãos oleÌtorcs

colÌsti!

de

caderÌÌos eleitorais dar lìr-odclo aneìio a este cliplor-na e é
feita pcla oi,:lcrl alfabét,ica ci., l.o rÌorÌÌ(ì.

2 - lÌlr, tantos caCcnro,t (lui,lltos os luri:ess1:rir_,s l_rar.a
que eiì1 câcla urrt lão filtLr-t-..rt ,rlnsir.ilmcnte lti.,rs ric
600 elcitores.
3 Os cacl,.ntos sil,o rrllnerrdos e ruÌrricadcs, orrr
todas as suas folhas, pcles (1,1t:ì-.sòcr; Ìil:iioiajr c iêrl
termos de abcltuta c crÌ(crÌ all(ÌÌtc artuais lor r,'lls
sul-iscritos.

À numc: açõo d as fr',i]t rl cio. c lrl<t..n:-s (ì LltÌ1ce
irr.rr L't,ntissã,o llkritoral, r.c ilci?.r', lclo i, iiilisir,o Ì ).r: rìi
,:[

cLlnscriqÌões.
5
Os r:adertrcs r.krito.ti , -r:1,, (,r,ti.1'Ì r' ,: mrit -iCr,s ,rrr ,,ìlÌ r "rj ' l"
lJìeitolrl N acion al.

çiLO.

Artigo

R,

.

Eliminação ile Inscriqões

1--Sèo eÌirrinadas liilr.s llottissõcs Elcitolais com
lnse ern cÌocumcrlto o1ìcitÌÌ:

ActurÌização dos C:.dernos

Ì

casoB:

c.) As inscricõi:s transferidas;

ü7 .\s irrsr'r'icò,.s ,ìos "lejtor, s 9uê {ir!cç:-,m.
c) As inscliçircs dos que trão gozam de cape.ciclacle
eleitolal actir-e";

actualização dos cadclnos Íaz-st.l, consoante

s&iìtoÌÌtclìse;
Pe"ís por

Artigo

um período iguaÌ ou superior a rês anos;

./) As duplas inscliçõcs ilelitiamcnte

c,s

a) Por inserçã,o da rrodificação do nome ou morada
do eleitor;
ò/ Por suprcssão clos iromcs claqleles cuja inscrir,ão
t. nha qido r.limirrrda
r;] Por aclltarnento do nolte dos nor.os itisctjtos.

d) As inscrições dos que perdem :r tracionalirlarlo

e/ As inscliçõcs cÌos que sc auscn t.rm do

A.

lì3.o

ReformulaçÍo e ReoomDosição rlos Caderno

dctcctadas.

I

s

cadernos eleitorais são aÌÌualÌlÌente ÌccoDì
drr cÌ!ÌnpriincÌìto ao di,sposto no artigo 3Ì.o.

-- Para ctnp'imelto do disposto no nírmcÌo iint(]rior devem scr oíìcinÌmente ctimurÌicaclas às Comissões

-Os
postos
pâra

ïììei tor': is.

2 -- Os caderlos são obrigatorilntento rcforntulados.
mediante a sLr a pas,sageÌìt a li:lnT,o, dc ciÌÌco cm cinco
aÌ1os rxÌlurllando os oleitores itlirninndos, orÌ se1ÌìÌlre
qLre scja modificada a ár;a gcográÍìca da clrcrrnsciição
dc rcconge anteoto.

2

o]

.

P"clação cìos óiritos e perdas da cidaclan.ia peÌo
DclartarneÌrto dos Rcgistos CentÌais ;

óJ IìeÌação dos cidadãos intelnados por dctrôncii..
ÌÌotodaüìclìtc rcconhecida pclos cstabcÌccimentos psiquiárïicos ou hospitalales ;
c/ I{eÌação dos cidadãos quc hr,jam sirÌo objecto
de seltença com úrâlÌsiro em juÌgado que
ìmplique privação da capacidadc eleitoral,
peÌos Tribunais.

3 - -A elaboração de lor-os cadernos efe(tÌla,se , r ::.
o período de inscrição, preristo no artigo Ì9.o Ìì.0 1 i
dc exposiçã,o priblica clos câderìo3.
4

Os cadernos subsl;itrrídos poclem

- após a eìaboraçã,o tlos
2 anos

3-As comunicações ot tclaçòcs para clinìinação
deyem contor os €leÌnentos dc identiffcação prc\.isto,c
no artigo 28.o r'ì.o I
4

Exceptuanclo as elimilagõc-s por transfcrôncia,
c, ternpo.

.i

llcda

- as outras pr,dem s1]Ì executadâs a todo
,.odas
a eliminação dere

sel oficiah'leÌÌl-ie

comLr-

nicada pelas í-omjssòes Elcit,,raiq à Comissão Eleìt.,ral
Nacional para oÍeit,o de anotação no ÍìcÌteìrc centi al.

Artiao

scr de-.t:i.i.'::

nov(,s.

3-l.o

trxposição PúbÌica do; Cade::.r.

L-ntr" lU,,:.,

o^ a{Lr-Jl.:(-L

-- r':

- - :

-.-

íìomis',ì.sE|nii',rri.,Ìcr-'.'..::-:
.
ope"açies dÍ' in,cricàu. ,
-:-'r'::-. :j-,-: . -:::.-l:
rais, quc ih-es foram elrr::
i+:: :i
Nacional. 1,,rec[,;1e C-,.,:.-..:- - -: .L-.;
:-, -- icssados.

NITMER,O

6-14 DE }IAIo DE r990
ÁÍtigo

t 0?

35.o

Artigo

Recl*mações

Ì

Durarrte o perírdo referido
artigo anteÌior
- gualquer oleiicr recÌamar por no
p-ode
escritoi Ierante a
Comiseã,o Dleitoral, das conissões ou inscri{ôes ìndet-id as

los

c

adernos.

caso de reclamação nor inscrição indevida, a
- ! Nod/r
(lomissão
dela r:cnh..cinento
ao eÌeitor pa.u.erpor,á..l.
queietrdc, ÌÌo p.azo c€ 4 dias út".;s.

3 -{ ['orli:rã: Eleito;al decide as reclanÌaqões ]toq
:e:riÌìi-i à sua apresentação, devendo imediata!ì!ntc aiìrei até ao.tormo do plazo do recurso, as sÌras
decisòes ne -ce ou local do funcìona}lent,o.
7 rìi.s

Ártigo

Envio ile Cópias ilos Cailernos

I -- lìntrc oÍ d;as Ì c l0
-,
Nacion:.l .nì-ia cópìa
l:.J

I Das decisões da Comissão Eleit,oral podcnr recor- 5 dias após a afixação da clecisão, paia o Tribunai,
re; até
L.reclâÌnxÌÌte uu ílu alqu"r eleil or, apr.sent ando tì,j reilllrìriÌlroltc todos os eÌemorrtos roccasítios à aprccì.rçâá ,1,,
le(,ul.so.

2
- As [-'ornissõts lÌlcitorais confr.ontarão cssas cópiae
c, I'r u.ì fìch.irôs (lrr '
Possl|cÍn [-opond,r Í.f erìtUalmerì1e
âreUr,Ì.s curr', çõ,'r à Corriìssào UlcitoralNacional.

Artiqo

Ì , Ató 3Ì dc MaiL. as Cornìssões Eieitorais comu_
-rìcalir à Crmissão ljieitoral Narional, n
iot

eleitores insoritr,s, indicando o núÌncÍo"ri,r.roro
"ï-J*
au ,.oo""-irì
criçõcs bem conÌo o nít'.rloro dc eliminações ..f""t;";;
dcsde a anteriol cr municaçãc.

-, 4

Artigo 41.o

rìca pelc iecorient€, se fôr e:se o czso.

O Tr:bunal decide no prazo de

Ì0 dias netrdando
notificar
a Comissão EleitoÌal e o recor.ente da sua
d:cisão, dr qur.l não há, recurso.
O processo é gr atuíto e.prioritário.

Artigo

3?.o

Períoilo ile InaìterabiÌithile
1

EÌcitoral Nacional confrotÌta os
ors"l

tìÌzxr,. rnanlêr aeltralizados us cadlrnoE oxìltentJs-

CeÍiilões e ilailos ilr Reccnseamento

ô7 Cl Eiertr,: cuja i,rscrição .scja crnsiderada ind.

4

Cornissão

núnrelos recebidos cotn o\,1ue ,,btérn. c.lrenao_lhã

n/ -\ ('oui:: i o Eleit'-ral:

3

40. r

Comunicação do Número ile Eleitores Inscritos

2

2 -- O TribunaÌ manda notificar irnediatarnentc para
reÃp!'ndorèm, qìrerendo, juntando ìodos cs clementos

1"

de Abril a Oon-issão Eleitoral
ficl de cada ."a","n,ri";t-uì,ïoil
u.. lurl,âi (Ìêridxn..'rrc r.ulrrir:rda- I" t";i";;";

f,l. riurlÌli-

36.o

Rtcursos

39.o

-- Os cadern:s eÌe;torais são inrlterárrcis nos Ì5

Ì

São oÌ'rlg at.ri atnent€ passadas no prazo de 3 diag

â.requcriìÌìento
de qualquer eleilor qìc dcmons{ re
interisse Iegítirno, as ccriidòrs relaÍivai âo rec(nsca_

nrcnto €leitoral.

Scm prrjuÍzo do normal desenvolvirnento

2

processos
de reccnsoanr--nto e elnitorais pode a Comissã,o
Eleitoraì Nacional, a ped;do de qu ntqoer'serviço púbiic",
parrnitir rìue rojam rccollridos dadis dos cadeinos,
(:hor

fi_

roc cu suporles informál icos qrre r si ã o à su a gu arda,

dia," anteriores a cada acto eleitorel.

CAPÍTULO V

I

Ás Comissões Eleito.ais lavram os resp,€ctjyos
ìe:Eos de enceÌramcnto nu Ì.o dia do período referido
í10 L.o Ì.
Para cunprimeuto do poríodo de in alterabili- as elio.rirt açôes de in,criçôes
dade
nos cadernos só "ào
admitid: s etr +i dias ant.s dê cadâ anto eleil,,reì.
4-Para efejto de reclanaçãt o recursú por clinli
nacão cu não ol:trìinaçfr6 indevir.!as, as ConÌissões lìl(,.it,ora-iÊ tornam Íúblicas, atr:çés d: edrtais, r.1t3 ,i0 ctias
'ção, as r€lâço€s dos eÌcitc,re$ rluc
anteB da
forrtnl
"le
cliÍrinados dos cadernos drsclc o antcricr pcríodo de
€xposiçã0 públic a.

dos

IIJCITO I}O RECEtrSEAMNtrTO
Artigo

42.o

3

Ârtigo i8.c
Operações CompÌemenleres

Guarila e Conserraçõo
Conrpcte àq Cr,missõcs Ìjtcitorair a guarrla o corLservâí.ão dos cadcrnos eloitorais., de ouh"s documentos
rt Bpeita;t s ao rocensoameììto clgiìoral.

Concorrência cm fnfracções mais GÌàr,es

Ás

sançòes combinadas nosta

L€i não excluem

2.

apÌicação dc outras_mais graïrs poÌa prÁtioa de qualquer
crime previsto na legislação penaì.

Artigo

43.o

Circu-osÍú nci as .{gravâ.Ìltos

Constituem eiÍcrrnstâneras agravanteÉ do itícito do

t. CCrìÊeamCOtO:

o) lníÌuir a infracçã.o no resnltado da votação:
ôJ Ser a iníracção comêtid4- por ìn€nrbro da
rnis6ão

EÌcit.lrâl:

Oq-

DIÁP"Io DA REPÚBLICA

108

Artigc

4'1'o

.Respôd*ibiliil*ile Diirciplirrai

2 São punidos ccm prisão até dois anos e multa
do Ì0 000,00 a 20 000,00 dôbras os mcmbros daì Cornissões Dieitr,rais quc :

As infracçôcs previsías nosta Lei constituern t atubénr

ílJ St' recusarem a inscrcver um elsiúor que heja
protrt,rido a sua inscriçào

faltas disciplirrar.es quando cornetidas por funci otrários
da Administração Pirl-.lica, Contral, I)istrital ou Local

ó] Procedortn à irs.:rição ou transferência inde
vida cc um ebilor:
c/ Eliminarem indoriclamente a inscrição dê um

sujeitos à responsabilidade disciplinar.

Artigo
Não Suspensão

As pcn:s

o

45'o

licrJr: po. irúra.çôe.

,.riminais r-loloszs
ÌenunseaÍnento ctci{,rel nào p, dcm ..r
srÌspensaõ ncm substituídas pcr qualquer outra, salvo
so oristirein fortes circunstáncias atenuantes.
a1

rclaiitas xo

I
t
I

Ártigo 46.0

'r
'I

eleitor.

r Subsíitüição ila Pena

Sus,,,ensão de

Os mombros das Conissões Eleitorais que

3

1-A

a

neglieência

vitte mil

-{: t igo 5l.c

A

l'iolâ4ão Brlativa aos Gadernos Eleitorais

n.inal relatiya ao Í€conseamento é
)i

Artigo 47'o
Fals,iilaile ila Inscrição

Aquele que prolnover r sua imcrição no rccerr,
goììt ter capariCa<lo ol, iior.:ri snr;i r uniJo corn
secmêlto
prisã o atí.? arros.
1

I Os rarinhros das Cotrlissões Eleitorais que não
Jirocederem, nos term.,$ dosta Lci, à el abo r açãoforg ani-

zaçãc, rectiffcação, actrralização ou r.oformulação dos
cadernos eleitcrâis são prrnrdr-'s com multa nãc infcrior
a 1 :inl a rn;l dob, xs.
QueÌÌi por qualquer modo alterar, viciar, iiibstios cadornos eleitorais é puniclo com
pena maior d. dois a oilo ano".
2

tuir -ou suprimir

Artigo

Na ruesma pena iucorro queirì ptomo\rer

i: sÌta
insrrigão
em eltidacìe recenseadora diyorsa da corre"c
portdente à sua irea de resiCêrrcia habitual ou, nos
2

nì€smcs termos, promor'er

'18 o

Obsírução à Inscrigão

Quem. pot vioJacàr, ârirexça ou inl,ríto fraudulênlo,
induzir um. Élêltbr a hà6 iribrnote. ã sria in"?riçã,o no
receÌÌseamento ou .r promovê-la fora da órea da sua
residêÌrcia ou fçra do prazo logal é punido ccrìì prisão
:té um ano e rrrulta dê 1 000,00 a I0 0C0,00 dobras.

Artigo 49.o
Atestado Méilico F*lso

,,
'"

n(

0 rntidico quc. iDdevidaÌì1nolc. passar alcstâdo comprovativo dt. incapacidade fisica ou sanidado mêntal do
cidadão para o efeito dc disposto nos artigcs 23.o n.o 2
o 24.o n.o 2 é punido .om prisào alé dojs xnoì ( mrrltr
.te l0 004.00 a 2n 010.00 dobraq.
Artigc

"
-,
nj
!\

I - E punido

FalsiffcaçÍo ilo Cartão dc Eleitor

Aqu;lc que com intuíto fraudulento, modiflcar ou
suìrstituir o caitão de e!ëitor é punido colr pena trtaior
dc dois a oito anos.
Artigt,53.c
Irnpeümêúío à Verificação

coru prisã.o alé s' is mcse" e ntulla até
o eloiíoÍ quo ÍLcusar insí'r'ovcr'-sê no

ale

IúÉciição

Ì. Os momb,os das Coúissõbs Eleitoraìs quo não
€xpuseÌem as cirpias dos cadernos eleitorais ou que
obstarçn a que o cidadão as .onaulte no prazo legal
previsto, são punidcs con prisão até dois anos e muita
*1ó Í0 000,00 dobras.
?- A
a tr

nêglígêDcia é punida

coÌr Ìl,ulla nào infeiicr

inta mil dobras.
Á11igo

i

I .o

Recusr ile Passagem ou Fâlsificação üe Certiilões

50.o

Violaqão ilc Devetes Reltüivos à Inscrição
5oOO.OO ãobras
fecense amenÍo.

52.o

a respccti!'a transferôncia.

Artigo

,n
o
"

é punida com multa não infcricr

doìrÌa't.

ilireiÍos Tolíticos

conclenação cm l:ìenâ Ce prisão por iuhacqão c:iobriq at o ii an:ente
acompanltada ci: condenação e,,a
do drreitcs
"u"p"ooão
políticos dc õ a ì0 aoos.

sê
s

- a efgctu ar as eliilinações off,'icsas são punid
r€cuscÌÌÌ
conì a icna mrior Jc d:is a oi1,o rnos.

Os membros das Comissões Eleiiorais quq recusarerÌ
a passagelr de certidões ds recenseamento a €leitoÍ€s
qui se "on"onliem inscr;tos ru .que passcm c,ertidòrs
falsas sào punidos com pri:'ão do scis mesel a lrm aoo
e

multa até 5 000,00 dobras.

NúIÍErìo 6-14 DE MA ro DE
A trìg.

õ5

rseo

Ì09

Artiqo

o

Primeiro Frocesso tlc Reeenseamonto

Sanção Ge.al
4,1'rel+ q'1o in jrr.r'.ifi -J:: .- .. à -;t:;:ir rror r ris
tìrccìsos tcÍmos .l11a:ì:ri:r.: tl,.:::r:,rrs que ÌÌìe sej aÌì-ì
ioÌl,.stas pela 1-i.it:-r:- L..i .r:':ão praticar os aci,cs
a dnilistr atir,,s (:-,ì.-- s'' ::r'- :-e :e=s-;:ios p ar a a su a piont a
CÍe.lì!ío oÌl rei-..4:: -:r rnnprimerÌto e na falta de
incriininação:.!'e':a: :e:i prnido cont multa de Ì 000,00
a Ì0 00(l.o' I ::,:.,.:ì.

Àrtigo

No p;:irlc;ro
'r,criilo:i

dr

rJc

56.o

c)

-S,-b lrollosta da Conissão Eleitcral NaiiioÌral )r.r.
re1Ì1111Ìo r aç i)eFi a título rlc subsi:.iio :.os
lÌÌOillbr.S cias ContiSsões Distritais e oiÌtroS into.\'úÌÌicÌltcs.

fuulõos atlibuít1as às (-ir.,rlissões lìleitorais
rclat,i\.ís ao Iìc cc nse r:r'tciit o lìleitoral scrão
r,'reicida,i por Coiirissôcrt 1Ìrleciais p arr, o
Recr-.r Ìsc. alìrtrto llleito;al a nívc;l Nacional .

lÌ.e censc aiul;11,o lÌ1çito, at

oJ Os tirrzol drt r,:cian,ação e r<lcurso cstabelecid(s
noÍì ârtiqírt 3i.o n.os g o 3 e 36.0 rÌ.os ì, 2 € 3,

E TRANSITÓRIAS

sã,

) clr ò

h) 0 paríodo

57.o

i, lï

de Junlro

cÌe iuall,er al,ilitlaclc

Junlro;

Eleições Durante o Períoilo ile R,scenscamerto

ó :li 22 a 3r) de

r'J Os cadrrros dos resicitLrtes no esl.ratgciro -ção
oÌaboÌaC.rs 1.o1a Cotrissão lìsp,,çjsl 4o" t""idsntes Ìlr csirargcir:, ent cacla País.

Âs eleiçõcs que eventuahner.rtc sc rcalizen duranto o
pcríodo e-r'r que decorrâttr ar operaçòcs aÌÌua;s Ce r-cc<,-lÌ-

.l)

l3ccÌÌst aìììerÌto

Os cidadãos residcntes no es'r,ranqeiro qre preteÌlilenl re.enscar sc nc. País, beneficiarão de

um alatgauento de ytrazo :lo inscrição
r..r ai l l0 diâs,

58'o

de

Artjg,6Ì.o

Isenções

Sã, :.-.:,t.r. r1c rÌrLaisqucr tâxas, <l!.oluÌÌlettos

ill.Ij r.: - i:

DÍrçidas e Omissões

c

As dúvidas c os cas.F otnissos da prcsente Lei serão

a/ As f -':i:.:,-€s
ô,)

I

r,) O ;lvio cí,ait:lcrid; nc atiigo :lt.o tÌ.o l, 1ealiza so até 8 dt,funÌro,
/) A crposicão dos caderni:s inicia-se a i de Junho;

CAPÍTULO YI

Artigo

lté 30 de

ìIaciol 11 ;
rl) O ori3iral do Ìroic, i,-.Ì clo insrr.icãc ó ren.etidc,
i*e di at iti,:nto airór a ilscrição, di ari anrentc,
lrrra a (i<r;tri.sío Iìspecial Nacional para o

2.

no

coiriilletetrt

As

rão atribuídas

searnaÌÌto .fectuant-se coÌì'Ì baÊc
antrrior.

lo(io:J ì)s eleito:rrs nraicrcs

a.no:.t olL {lÌLo oT

Dis1,r't,al, no rne a.l as pela ,,.\srlnbleia Popular

ado para o cfeit,.'.

Artiso

l8

óJ -ri.; r;;lrraçõ.s cle in,ic;:ição lìo loccrÌ$eamcrúo
r-Ìoitorrl Ccr,orlertL tltr lLì l, 29 dc l{aio;

Ás despesas do rscenscarlento eleitc,ral r-'esrrltal-

DISPOSIçõES FÏNAIS

pr'()c(ì i!o Lle lccctìrrarrÌcrÌNo cxccutado nos
lrlÌ'ic J-ci:

Jiruho;

- sna preparação e exccução são eÍect,rrade-s ltrar.ós
:,r. da
d:. çcibas 1rónlias inscritas no Orqamentc (,!r1r al c1o
E,<t

pl c

o) Pollc:l iÌìscli\-o--sc

Despesas ilo Recenseamentro
--

(;0.o

re

rcsolvi d os pcl

ft ridas iro xÍtillo 4Ì.o n.o 1;

a

Todcs oì ir: i1tÌrÌ1+o:j clcs,.ìlado.q a i:tlr:rrir
quaisqu,:- :.,.:l::-taròes oir icilÌlÌsos lJl.tÌ-!.tiis
na Le i:

cJ AS procuraçõei irìctÌt-.,i lÌ irL jliz:r.r c1ìì rcclr-,..;çôes e l:cursos pir-çiii.i! n r'! Lci, d,Ìi cjÌ.! | f.s
lncsÌnas ospe(ifiaa: .rj ì):a,.:(:ìi.ìs x iÌlr{j io
destiflanl:

d/ Os lcconhccir'ìÌontos Ìlotaii..:ì 't;;:.l

r:1ì..1

rs .c

iccerÌsc aÌrì€)nto.

Assen.blei

a

Popul ar Naci cr al.

Artigo

6?.o

Entraila em Yigor

-{

pi:c

rclio Lci entra iÍrediâiiaÌììent. cÌÌì yigoÍ.

Ars:nblcia lopirlar Nacicnal, cn S. TotLé, 3 dc Maio
a(, 190{1. Pclo Presidcrrtc da.{. P. N., R(rúl Bre
'prrt ll eio.
Prou..uigaclo erìì

l1

c14

lÍaio

cÌc 1990.

.,\Íti-^o 59.o

PrrÌ.rlicui-s::
São apror-aclos os iÌÌtproitios cÌÌjor, r:to:lclls lc prbìica,ri
e-'lì ânexo.

i)(.lo PlJSicicnía da Ììepúì-.licr,, Altla Espírito Sanlo.
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A N FT)<OS
ínpessos e g&e se referen as crtigas 22.,,,

fuIod.elos dcs

âï.. e B!.'

REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE 5. TOMÉ E PRINCIPE

ffioileúãm

de llr,seri,ç&o mo f&eeeraseEaürení;Ír .Eìloitoral

I

z

dc Ìnscrição:

rì

Nome:

O

triro:
Local
Data do N ascimen to .........._......./........... .. /. ......... Natulalidade:
N.o do B. dc Identidade
Estado Citil

-d

Vulgo:

Dis

Profissão

2

rvel de

Circunsc rição N.o
Sexo

Escolaricladc

Pai.
Mãrl
Assi,natura

D at a de Inscrição

E

I Im.p. Digital d.o Eleitor.

Códjgo

Èã

................../......_........-/_........... .....

.= :f,

ú:

REPÚBLÌCA DEMOCRÁTKA DE 5.

ÏOMÉ E

Asdnatura ila C. Eleitoral,

PRÍì{CIPE

EBoletúm d.c Imseriçôta na ft eeensewpnerek, FJleiúoral
l
Nome:....
trì
ro

eq

Vulgo:

Distrito.
Data do Nascimento

Loc al

...

N.o do B de Identidacie

....1 .... .... .l

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

:

Profissão

ll.-

,S r"i.

Fã

F

Dat,a dc lnscriçâ,o

Ê4 tÌì

Circunscrição N.o

Naturalidade:
Estado Civil
Nível dc Escolaridatle

.............Sexo

unu
Assi,natur a

4Z

111ae q"elaae

I In,p. Digital d,o

. ....

1.....

leí,tor.

coügo

| :-ll ll---. r-i

......1

Âssinatura

il^a C-

Eleitoral,

l
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