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Gabinete Jurídico 
 

 
 

 
 
 
I – O pedido de parecer 

1 - Através do ofício n.º 270/1.ª-CACDLG/2020, NU: 655972, datado de 19 de maio de 2020, vem o 

Senhor Presidente da Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, 

solicitar a emissão de parecer escrito sobre o Projeto de Lei n.º 242/XIV/1.ª (BE), que visa proceder à 

nona alteração à Lei Eleitoral dos Órgãos das Autarquias Locais (LEOAL), aprovada pela Lei Orgânica 

n.º 1/2001, de 14 de agosto, no que respeita a candidaturas por grupos de cidadãos eleitores.  

 

II – Evolução legislativa 

2 – A Constituição da República Portuguesa 

«Artigo 246.º1 

(Assembleia de freguesia) 

1. A assembleia de freguesia é eleita pelos cidadãos eleitores residentes na área da 

freguesia.  

2. Podem apresentar candidaturas para as eleições dos órgãos das freguesias, além dos 

partidos políticos, outros grupos de cidadãos eleitores, nos termos estabelecidos por lei.  

3. (…)»   

 

«Artigo239.º 2 

(Órgãos deliberativos e executivos) 

1. (…) 

2. (…) 

3. (…)  

                                                           
1 Redação que vigorou até à revisão operada pela Lei Constitucional n.º 1/97, de 20 de setembro.  
2 Redação em vigor desde 1997. 
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4. As candidaturas para as eleições dos órgãos das autarquias locais podem ser 

apresentadas por partidos políticos, isoladamente ou em coligação, ou por grupos de 

cidadãos eleitores, nos termos da lei.» 

 

3 - Leis ordinárias 

Decreto-Lei n.º 701-A/76, de 29 de setembro, que estabelece as normas relativas à estrutura, 

competência e funcionamento dos órgãos do município e da freguesia: 

«Artigo 5.º 

(Apresentação de candidaturas) 

1 – Podem apresentar candidaturas à eleição da assembleia de freguesia os partidos 

políticos, sendo permitido a dois ou mais partidos apresentarem conjuntamente uma lista 

única, desde que tal coligação ou frente seja autorizada pelos órgãos competentes dos 

partidos. 

2 – Podem ainda apresentar candidaturas grupos de cidadãos recenseados na área da 

freguesia no mínimo correspondente a: 

a) Seis vezes o número de membros da assembleia, em freguesias até 1000 eleitores; 

b) Quinze vezes o número de membros da assembleia, em freguesias até 5000 eleitores; 

c) Trinta vezes o número de membros da assembleia, em freguesias até 10 000 eleitores; 

d) Sessenta vezes o número de membros da assembleia, em freguesias até 20 000 

eleitores; 

e) Noventa vezes o número de membros da assembleia, em freguesias até 40 000 

eleitores; 

f) Cento e vinte vezes o número de membros da assembleia, em freguesias com mais de 40 

000 eleitores.» 

 

Decreto-Lei n.º 701-B/76, de 29 de setembro, que estabelece o regime eleitoral para a eleição 

dos órgãos das autarquias locais: 

«Artigo 15.º 

(Poder de apresentação de candidaturas) 

1. As listas para a eleição dos órgãos representativos das autarquias locais serão 

apresentadas: 

a) Pelos órgãos dos partidos políticos estatutariamente competentes; 

b) Por grupos de cidadãos eleitores nos casos em que a lei os admite. 

2. (…). 

3. (...).» 



 

 

Pág. 3 de 6 
 

 

Lei Orgânica n.º 1/2001, de 14 de agosto, que regula a eleição dos titulares dos órgãos das 

autarquias locais:3  

«Artigo 16.º 

Poder de apresentação de candidaturas4 

1 — As listas para a eleição dos órgãos das autarquias locais podem ser apresentadas 

pelas seguintes entidades proponentes:  

a) Partidos políticos;  

b) Coligações de partidos políticos constituídas para fins eleitorais;  

c) Grupos de cidadãos eleitores.  

2 — Nenhum partido político, coligação ou grupo de cidadãos pode apresentar mais de 

uma lista de candidatos nem os partidos coligados podem apresentar candidaturas 

próprias para a eleição de cada órgão.  

3 — Nenhum cidadão eleitor pode ser proponente de mais de uma lista de candidatos para 

a eleição de cada órgão. 

4 — Os partidos políticos e as coligações de partidos políticos podem incluir nas suas listas 

candidatos independentes, desde que como tal declarados.  

5 — Só podem apresentar candidaturas os partidos políticos e as coligações como tal 

legalmente registados até ao início do prazo de apresentação e os grupos de cidadãos que 

satisfaçam as condições previstas nas disposições seguintes.  

6 — Ninguém pode ser candidato simultaneamente em listas apresentadas por diferentes 

partidos, coligações ou grupos de cidadãos. 

 

«Artigo 19.o 

Candidaturas de grupos de cidadãos 

1 — As listas de candidatos a cada órgão são propostas pelo número de cidadãos eleitores 

resultante da utilização da fórmula: 

n 

3×m 

                                                           
3 Redação original. 
4 Anotação ao artigo16.º da LEOAL Anotada e Comentada, Jorge Miguéis et. al, pág. 123 (consultável em 

http://www.cne.pt/sites/default/files/dl/legis_leoal_anotada_2014.pd)f: 
«I. A apresentação de candidaturas por GCE 
A grande inovação que foi trazida, em 2001, pela redação deste artigo é a extensão aos GCE do poder de apresentação de 
candidaturas a todos os órgãos autárquicos e não apenas à AF, como ocorreu até 1997. Tratou-se de dar corpo ao imperativo 
constitucional do artigo 239.º, n.º 4 (revisão de 1997). Este facto deveu-se, em nosso entender, ao reconhecimento de que em 
pequenos universos eleitorais se poderão encontrar formas de participação mais direta dos cidadãos na vida política.» 

 

http://www.cne.pt/sites/default/files/dl/legis_leoal_anotada_2014.pd)f
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em que n é o número de eleitores da autarquia e m o número de membros da câmara 

municipal ou de membros da assembleia de freguesia, conforme a candidatura se destine 

aos órgãos do município ou da freguesia. 

2 — Os resultados da aplicação da fórmula do número anterior, contudo, são sempre 

corrigidos por forma a não resultar um número de cidadãos proponentes inferior a 50 ou 

superior a 2000, no caso de candidaturas a órgão da freguesia, ou inferior a 250 ou 

superior a 4000, no caso de candidaturas a órgão do município. 

3 –  

4 –  

5 –  

6 – » 

 

Lei Orgânica n.º 1/2001, de 14 de agosto, que regula a eleição dos titulares dos órgãos das 

autarquias locais (redação conferida pelo artigo 2.º da Lei Orgânica n.º 1/2017 de 2 de maio): 

Artigo 19.º 
Candidaturas de grupos de cidadãos 

1 — As listas de candidatos aos órgãos das autarquias locais são propostas por um 
número de cidadãos eleitores correspondente a 3% dos eleitores inscritos no respetivo 
recenseamento eleitoral. 
2 — Os resultados da aplicação da fórmula do número anterior, contudo, são sempre 
corrigidos por forma a não resultar um número de cidadãos proponentes: 
a) Inferior a 50 ou superior a 2000, no caso de candidaturas a órgão da freguesia ou de 
município com menos de 1000 eleitores; ou 
b) Inferior a 250 ou superior a 4000, no caso de candidaturas a órgão dos restantes 
municípios. 
3 — Os proponentes devem subscrever declaração de propositura da qual resulte 
inequivocamente a vontade de apresentar a lista de candidatos dela constante. 
4 — Os proponentes devem fazer prova de recenseamento na área da autarquia a cujo 
órgão respeita a candidatura, nos termos dos números seguintes. 
5 — As listas de candidatos propostos por grupos de cidadãos devem conter, em relação a 
cada um dos proponentes, os seguintes elementos: 
a) Nome completo; 
b) Número do bilhete de identidade; 
c) Número do cartão de eleitor e respectiva unidade geográfica de recenseamento; 
d) Assinatura conforme ao bilhete de identidade. 
6 — O tribunal competente para a recepção da lista pode promover a verificação por 
amostragem da autenticidade das assinaturas e da identificação dos proponentes da 
iniciativa. 
 

 

III – O regime em vigor 

4 – Nos termos do regime em vigor, no que respeita a candidaturas apresentadas por grupos de 

cidadãos eleitores, as listas de candidatos são propostas por um número de cidadãos eleitores 
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correspondente a 3% dos eleitores inscritos no respetivo recenseamento eleitoral, sendo os 

resultados da aplicação da fórmula sempre corrigidos da seguinte forma: 

- no caso de candidaturas à assembleia de freguesia, não pode resultar um número de proponentes 

inferior a 50 ou superior a 2.000; 

- no caso de candidatura à câmara e à assembleia municipal em municípios com menos de 1.000 

eleitores, não pode resultar um número de proponentes inferior a 50; 

- no caso de candidaturas à câmara e à assembleia municipal, em municípios com 1.000 ou mais 

eleitores, não pode resultar um número de proponentes inferior a 250 ou superior a 4.000. 

 

IV - A alteração proposta 

5 – De acordo com a exposição de motivos, o Projeto de Lei n.º 242/XIV/1.ª (BE) visa consagrar um 

«aligeiramento do número de proponentes exigido para a apresentação de candidaturas de cidadãos 

eleitores a órgãos das autarquias locais, fixando-se o mesmo em 1,5% do número dos eleitores 

inscritos no respetivo recenseamento eleitoral». 

Nesta medida o projeto de lei apresenta a seguinte alteração ao n.º 1 do artigo 19.º da LEOAL: 

“Artigo 19.º 

[…] 

1 - As listas de candidatos aos órgãos das autarquias locais são propostas pelo número de 
cidadãos eleitores correspondente a 1,5% dos eleitores inscritos no respetivo 
recenseamento eleitoral.  

2 - (…): 

a) (...); 

b) (…). 

3 - (…). 

4 - (…). 

5 - (…): 

a) (…); 

b) (…); 

c) (…); 

d) (…). 

6 - (…).” 
 

 

6 – Como fundamentação da medida legislativa consta da exposição de motivos do Projeto de Lei n.º 

242/XIV/1.ª (BE) que: 
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a) A fórmula de cálculo em vigor parece desproporcionada tendo em conta os requisitos para a 

apresentação de candidaturas a Presidente da República (propostas por um mínimo de 7 500 

e um máximo de 15 000 cidadãos eleitores) ou para a inscrição de partidos políticos junto do 

Tribunal Constitucional (que deve ser requerida, pelo menos, por 7 500 cidadãos eleitores).  

b) Considerando as diferenças organizativas e logísticas entre partidos políticos e as 

candidaturas de cidadãos se impõe «o aligeiramento do número de proponentes exigido para 

a apresentação de candidaturas de cidadãos eleitores a órgãos das autarquias locais, 

fixando-se o mesmo em 1,5% do número dos eleitores inscritos no respetivo recenseamento 

eleitoral.» 

 

V – Incidência da alteração 

7 – A fim de permitir a avaliação da incidência da alteração proposta relativamente à apresentação de 

candidaturas por grupos de cidadãos eleitores – no que respeita à relação entre o número de 

eleitores inscritos no recenseamento e o número exigido de eleitores proponentes –, foi elaborado o 

mapa em anexo no qual constam duas colunas com o resultado dos cálculos (3% e 1,5%). 

 

8 – Da análise daqueles elementos parece que a fórmula de cálculo constante do Projeto de Lei em 

causa não revela efeitos significativos relativamente à apresentação de candidaturas de grupos de 

cidadãos eleitores à assembleia de freguesia, verificando-se, no entanto, maior incidência no que 

respeita à apresentação de candidaturas aos órgãos municipais. Com efeito, da proposta de alteração 

resulta uma diminuição de proponentes que se traduz em alguns casos – nos concelhos com mais 

eleitores inscritos no recenseamento - numa redução para metade, ou mais, das assinaturas 

necessárias para a constituição de grupos de cidadãos eleitores, sendo que ao nível dos municípios 

com menos eleitores não se registam variações significativas.  

 

 

Os técnicos superiores 

Joaquina Martins 

Márcio Almeida 



 

 

 

 

CERTIDÃO 

 

 Ilda Rodrigues, Coordenadora dos Serviços da Comissão Nacional de Eleições; -----

CERTIFICA* que do livro de registo de atas das reuniões da Comissão Nacional de Eleições, 

aqui existente, consta a ata referente à reunião número 16, de 16 de junho de 2020, de que se 

transcreve a parte que interessa: -------------------------------------------------------------- 

«2.04 - Comunicação da Comissão dos Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades 

e Garantias – Pedido de parecer sobre o Projeto de Lei n.º 242/XIV/1.ª (BE) - 

Procede à nona alteração à LEOAL  

No seguimento do pedido em referência, que consta em anexo à presente ata, a Comissão 

aprovou, por maioria, com o voto contra de Carla Luís, o parecer cujo teor se transcreve: ---- 

1. O projeto de Lei n.º 242/XIV/1.ª (PJL 242) visa reduzir de 3 para 1,5% dos recenseados 

numa circunscrição eleitoral o número de cidadãos necessários à constituição de um 

grupo de cidadãos eleitores (GCE) naqueles casos em que o valor resultante se 

contenha entre os limites mínimos e máximos já fixados na lei. 

2. A possibilidade de apresentação de candidaturas à eleição dos titulares dos órgãos das 

autarquias locais encontra-se prevista na parte final do n.º 4 do artigo 239.º da 

Constituição da República (CRP), como exceção à regra geral do exclusivo da 

propositura de listas de candidatos pelos partidos políticos para a eleição dos titulares 

de órgãos do poder político. 

Esta regra geral concretiza, em parte, o princípio da intermediação dos partidos políticos 

na organização e expressão da vontade popular consagrado no n.º 2 do artigo 10.º da 

CRP. Este é, aliás, o sentido que decorre da formulação do n.º 1 do art.º 51.º: «A 

liberdade de associação compreende o direito de constituir ou participar em associações 

e partidos políticos e de através deles concorrer democraticamente para a formação da 

vontade popular e a organização do poder político» (n.s.). 

A exceção consagrada constitucionalmente mereceu acolhimento para a eleição das 

assembleias de freguesia logo na primeira lei eleitoral (LEOAL), tendo o número de 

proponentes necessários sido previamente fixado na lei das autarquias locais (LAL) – 

Decretos-Lei n.ºs 701-B e 701-A/76, de 29 de setembro, respetivamente. 

Na revisão de 2001 da LEOAL (Lei Orgânica n.º 1/2001, de 14 de agosto) foi consagrada 

a propositura de candidaturas por gce também aos órgãos municipais (Anexo I), na 

sequência da revisão constitucional de 1997 que passou a prever essa possibilidade 

para todos os órgãos autárquicos. 

3. O efeito prático da alteração proposta facilita ligeiramente a constituição de GCE para 

propor candidaturas a assembleias de freguesia, reduzindo a metade o número de 

proponentes necessários em apenas cerca de 1/3 das freguesias existentes, mas tem 

um maior impacto nas candidaturas a órgãos municipais para as quais a redução ocorre 

em cerca de 2/3 dos casos (Anexo II). 



 

 

 

 

4. No que concerne ao alargamento da possibilidade de participação dos cidadãos, é tripla 

a perspetiva: 

a) Facilidade de propositura; 

b) Participação na votação; 

c) Alternativas de voto. 

4.1. Qualquer redução do número de proponentes resulta num menor esforço dos 

promotores e, concomitante, num potencialmente maior número de candidaturas. 

Em contrapartida, cada candidatura vê proporcionalmente reduzida a sua base de 

apoio e menos cidadãos se empenham no processo de construção da candidatura. 

4.2. Não são muito numerosos os estudos conhecidos sobre o eventual contributo dos 

GCE para as dinâmicas de participação na votação: o que abordou a questão com 

maior profundidade e para o qual os mais recentes estudos continuam a remeter é 

de 20031 e que, portanto, não teve oportunidade de aprofundar a realidade 

decorrente das candidaturas a órgãos municipais. 

Das suas conclusões cumpre destacar, ao que aqui importa, o reconhecimento do 

contributo das candidaturas de GCE para a diminuição (embora ligeira) da abstenção. 

Para conclusão idêntica apontam o mapa e gráficos que constituem o Anexo III e que 

procuram apresentar os dados referentes às votações em eleições gerais para 

órgãos municipais, organizados por forma a evidenciar a expressão matemática da 

participação de GCE – com oscilações mais fortes em 2005 e 2009, a abstenção tende 

a diminuir até 2% com a presença de GCE nas disputas eleitorais de 2013 e 2017. 

4.3. Já quanto às opções manifestadas pelos eleitores, se merece adequado destaque (e 

carece de estudo) o resultado em municípios onde concorreram três candidaturas 

propostas por GCE (entre 55 e 60% dos votos), a votação total recolhida para as 

câmaras de 77 municípios a que concorreram um ou mais GCE cifrou-se em c. de 7% 

nos dois últimos atos eleitorais (Ibidem). 

5. Os elementos materiais carreados não são suficientemente expressivos para que esta 

Comissão, por força deles, propenda em qualquer dos sentidos, a saber o de considerar 

a solução proposta no PJL em apreço favorável ou desfavorável para a democracia em 

geral e para a participação cidadã. 

Porém, não pode deixar de trazer à colação duas outras conclusões do já mencionado 

estudo de Manuel Meirinho: 

a) «em termos médios, 21% dos eleitos [em listas de GCE para as assembleias de 

freguesia] já foram filiados em partidos, enquanto que outros tantos mantêm 

uma dupla condição: são filiados e em simultâneo candidatam-se como 

“independentes”»2; 

                                                           
1 MARTINS, Manuel Augusto Meirinho, «PARTICIPAÇÃO POLÍTICA E GRUPOS DE CIDADÃOS LELEITORES – Um 
Contributo para o Estudo da Democracia Portuguesa», Lisboa, ISCPU, 2003. 
2 Ibidem, pg. 149. 



 

 

 

 

b) Não pode ignorar-se «…uma crescente erosão das ligações formais entre 

cidadãos e os partidos políticos ao nível local a que certamente não é alheia a 

possibilidade de os indivíduos poderem disputar o acesso a cargos electivos por 

vias alternativas…»3 

6. Uma ordem de questões a ponderar, no seguimento desta última referência, é a que se 

prende com a integridade do processo eleitoral: a adoção de medidas que facilitem a 

propositura de candidaturas por GCE pode suscitar, com a sua proliferação, a 

emergência de questões, hoje latentes, que se prendem com as garantias de confiança 

dadas aos eleitores pelas candidaturas ou a gritante disparidade entre a proibição 

constitucional impedindo (e bem) os cidadãos de se inscreverem em mais de um partido 

político e a permissividade promíscua para os cidadãos que participem em GCE. 

7. Tudo visto e em conclusão, a Comissão Nacional de Eleições é de parecer que: 

a) Não se descortinam razões, de facto ou de direito, que militem a favor ou contra 

a solução proposta; 

b) Se adotada a solução proposta, os seus efeitos ao nível dos órgãos mais 

próximos dos cidadãos (as freguesias) e mais propícios à sua participação direta 

são relativamente diminutos, só ganhando eficácia se forem igualmente 

ajustados os limites mínimos e máximos; 

c) Sendo o sistema político nacional um sistema de partidos, é recomendável que 

as soluções a consagrar para concretizar as exceções admitidas na CRP sejam 

precedidas de adequada ponderação dos seus impactos a nível sistémico; 

d) A progressiva adoção de medidas facilitadoras da propositura de candidaturas 

por GCE deve ser acompanhada de outras que, concomitantemente, reforcem as 

garantias de transparência dadas aos eleitores por estas candidaturas.» --------- 

Com o parecer acima transcrito foram aprovados os anexos I a III que o integram e, por sua 

vez, ficam arquivados em anexo à presente ata. ---------------------------------------------- 

Carla Luís apresentou a seguinte declaração de voto: ----------------------------------------- 

«Não posso mais uma vez acompanhar o Parecer desta Comissão na matéria Grupos de 

Cidadãos Eleitores (GCE). Na verdade, novamente a posição desta Comissão surge adversa às 

candidaturas de GCE, e isto apesar de a sua existência estar, há muito, constitucionalmente 

prevista. 

Ainda que de forma suave, o parecer cria quase um requisito adicional para as candidaturas 

de GCE: devem contribuir para a redução da abstenção – coisa a que manifestamente o PJL 

não se propõe, nem seria desiderato a ser conseguido exclusivamente com uma só medida. A 

documentação compilada procede a uma recolha de números e dados, incluindo relativos à 

taxa de participação de eleitores. No entanto, não só não parece existir material para uma 

análise válida (o que próprio parecer assume, ao referir só existirem dados de 2003), como 

não considera os intrincados fatores de causalidade que podem explicar um dado complexo 

como a taxa de abstenção.  

                                                           
3 Ibidem, pg. 150. 



 

 

 

 

Não me parece também que esta Comissão tenha de apreciar se a solução ora proposta é 

“favorável ou desfavorável para a democracia em geral e para a participação cidadã” (ponto 5 

do Parecer), pois isso cabe exclusivamente ao legislador. Esta Comissão devia, a meu ver, 

facultar ao legislador dados para que este possa apreciar e decidir sobre a matéria. As 

simulações efetuadas quanto às assinaturas necessárias são por isso muito positivas e úteis e 

o parecer devia incidir sobre isto. Saliente-se, a este respeito, o impacto da medida proposta 

no PJL nos municípios com mais eleitores. Especialmente num contexto de pandemia e de 

dificuldades acrescidas de ação política, pode ser a única forma de tornar efetivas - e não 

excessivamente dificultadas, face aos meios existentes - as candidaturas por GCE.  

Saliente-se que as candidaturas por GCE têm uma finalidade de alargar a participação dos 

cidadãos na causa pública, também através da apresentação de candidaturas. A escassez de 

meios dos GCE é frequentemente salientada por diversos órgãos, como o Provedor de Justiça 

(veja-se a Recomendação 4/B/2010) ou o Tribunal Constitucional (TC).  

Quanto ao TC, veja-se, lapidarmente o Acórdão n.º 449/05, e sobre esta mesma matéria: “a 

flexibilização legal quanto a aspectos desta natureza tem por finalidade proporcionar 

condições de participação na vida política do grupo de cidadãos que não dispõe da capacidade 

organizatória dos partidos políticos. Em concreto, neste caso deve considerar‑ se a 

circunstância de não ser fácil a recolha de assinaturas e de tal recolha não ser feita em 

simultâneo.” Este acórdão vem aliás citado na versão anotada da LEOAL, pág. 136, edição da 

INCM e da Comissão Nacional de Eleições.» ---------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

CERTIFICA, ainda, que fazem parte integrante da referida ata os três anexos a que o parecer se 

refere, que se juntam. --------------------------------------------------------------------------- 

É quanto cumpre certificar de harmonia com o que consta dos documentos a que me reporto. - 

 

Lisboa, 23 de junho de 2020.  

 

A Coordenadora dos Serviços 

 

 

 

 

 

 

Ilda Rodrigues 

 

 

* Por delegação do Secretário e Membro da Comissão, João Almeida (Despacho de 18 de fevereiro de 2020). 































































































































































































2.09 

EVOLUÇÃO GERAL DO NÚMERO DE CANDIDATURAS GCE A ÓRGÃOS 

MUNICIPAIS (2001-2017)   

 

 

EVOLUÇÃO DO NÚMERO DE CANDIDATURAS GCE A ASSEMBLEIAS 

MUNICIPAIS (2001-2017)   

 

 

EVOLUÇÃO DO NÚMERO DE CANDIDATURAS GCE A CÂMARAS MUNICIPAIS 

(2001-2017)   
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MÉDIA GERAL DE VOTAÇÃO EM GCE 

 

 
ABSTENÇÃO TOTAL E POR NÚMERO DE CANDIDATURAS DE GCE A ÓRGÃOS 

MUINICIPAIS (2001-2017) 

 

 
DESVIO DA ABSTENÇÃO EM RELAÇÃO À MÉDIA GLOBAL - CANDIDATURAS DE 

GCE A ÓRGÃOS MUINICIPAIS (2001-2017) 
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DADOS AGREGADOS 

 

Dados

ANO ÓRG GCEN Soma de INSC Soma de VOT Soma de GCEN Contagem de GCEN Soma de VGCE VGCE%MÉD-POND Abstenção %

2001 AM 0 8.057.140 4.799.928 0 289 0 0,00 40,43

1 681.766 454.515 19 19 60.357 13,28 33,33

AM Total 8.738.906 5.254.443 19 308 60.357 1,15 39,87

CM 0 8.003.157 4.760.945 0 286 0 0,00 40,51

1 735.749 493.235 22 22 83.759 16,98 32,96

CM Total 8.738.906 5.254.180 22 308 83.759 1,59 39,88

2001 Total 17.477.812 10.508.623 41 616 144.116 1,37 39,87

2005 AM 0 8.163.671 4.959.094 0 287 0 0,00 39,25

1 671.673 428.292 20 20 112.350 26,23 36,24

2 4.879 3.776 2 1 794 21,03 22,61

AM Total 8.840.223 5.391.162 22 308 113.144 2,10 39,02

CM 0 8.101.471 4.919.439 0 284 0 0,00 39,28

1 733.873 467.356 23 23 130.076 27,83 36,32

2 4.879 3.776 2 1 920 24,37 22,61

CM Total 8.840.223 5.390.571 25 308 130.997 2,43 39,02

2005 Total 17.680.446 10.781.733 47 616 244.141 2,26 39,02

2009 AM 0 7.745.856 4.560.423 0 262 0 0,00 41,12

1 1.434.553 869.516 43 43 194.347 22,35 39,39

2 196.029 105.743 6 3 17.603 16,65 46,06

AM Total 9.376.438 5.535.682 49 308 211.951 3,83 40,96

CM 0 7.679.293 4.520.093 0 259 0 0,00 41,14

1 1.385.770 839.607 44 44 196.449 23,40 39,41

2 311.644 175.404 10 5 36.636 20,89 43,72

CM Total 9.376.707 5.535.104 54 308 233.084 4,21 40,97

2009 Total 18.753.145 11.070.786 103 616 445.035 4,02 40,97

2013 AM 0 6.778.683 3.682.876 0 233 0 0,00 45,67

1 1.968.523 1.123.607 65 65 228.747 20,36 42,92

2 511.750 287.137 18 9 75.725 26,37 43,89

3 147.548 82.283 3 1 45.231 54,97 44,23

AM Total 9.406.504 5.175.903 86 308 349.703 6,76 44,98

CM 0 6.689.444 3.644.846 0 231 0 0,00 45,51

1 2.062.605 1.166.876 67 67 239.735 20,54 43,43

2 511.750 287.144 18 9 78.087 27,19 43,89

3 147.548 82.287 3 1 49.512 60,17 44,23

CM Total 9.411.347 5.181.153 88 308 367.334 7,09 44,95

2013 Total 18.817.851 10.357.056 174 616 717.037 6,92 44,96

2017 AM 0 6.778.683 3.682.876 0 233 0 0,00 45,67

1 1.968.523 1.123.607 65 65 228.747 20,36 42,92

2 511.750 287.137 18 9 75.725 26,37 43,89

3 147.548 82.283 3 1 45.231 54,97 44,23

AM Total 9.406.504 5.175.903 86 308 349.703 6,76 44,98

CM 0 6.689.444 3.644.846 0 231 0 0,00 45,51

1 2.062.605 1.166.876 67 67 239.735 20,54 43,43

2 511.750 287.144 18 9 78.087 27,19 43,89

3 147.548 82.287 3 1 49.512 60,17 44,23

CM Total 9.411.347 5.181.153 88 308 367.334 7,09 44,95

2017 Total 18.817.851 10.357.056 174 616 717.037 6,92 44,96

Total Geral 59.221.666 33.635.848 539 3.080 2.267.366 6,74 43,20


