
  
ASSUNTO: PROJETO DE LEI N.º 226/XIV/1.ª (PSD) - 9.ª ALTERAÇÃO À LEI ORGÂNICA N.º 1/2001, DE 14 

DE AGOSTO, QUE REGULA A ELEIÇÃO PARA OS ÓRGÃOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS  

  

PARECER  

  

A Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias solicitou à Associação Nacional de 

Municípios Portugueses a emissão de parecer sobre o projeto de lei em epígrafe.  

  

A presente iniciativa legislativa visa introduzir pequenas alterações à Lei Orgânica n.º 1/2001 (LEOAL), no que 

concerne às seguintes matérias: a) «inelegibilidades especiais»; b) «candidaturas de grupos de cidadãos»; c) 

«recursos»; d) «revogação do artigo que se refere ao extravio do cartão de eleitor».  

  

a) «inelegibilidades especiais»  

• Pretende aumentar o âmbito da inelegibilidade prevista na alínea c) do n.º 2 do art. 7º da LEOAL, no 

sentido de acrescentar  transparência na relação entre as autarquias e os seus fornecedores de serviços.  

• Assim, é proposta a redação seguinte: “Os membros dos corpos sociais, os gerentes e os sócios de 

indústria ou de capital de sociedades comerciais ou civis, bem como, os profissionais liberais 

em prática isolada ou em sociedade irregular que prestem serviços ou tenham contrato com a 

autarquia não integralmente cumpridos, de execução continuada ou outorgados no decurso do 

mandato autárquico em curso, salvo se os mesmos cessarem até ao momento da entrega da 

candidatura.”  

  

b) «candidaturas de grupos de cidadãos e requisitos gerais»  

• Pretende clarificar na lei que os grupos de cidadãos eleitores não se devem confundir com partidos políticos, 

pelo que são propostas as seguintes alterações aos artigos 19º e 23º da LEOAL:   

Art. 19º - “4 – Os grupos de cidadãos eleitores com diferentes proponentes consideram-se 

distintos para todos os efeitos da presente lei, mesmo que candidatos a autarquias do mesmo 

concelho, salvo no que respeita a grupos de cidadãos eleitores candidatos aos órgãos da Câmara  

Municipal e da Assembleia Municipal, se os proponentes forem os mesmos.”  

Art. 23º - 4 – A identificação do grupo de cidadãos eleitores deve cumprir os seguintes requisitos:   

a) A denominação não pode conter mais de seis palavras, nem basear-se exclusivamente em 

nome de pessoa singular ou integrar as denominações oficiais dos partidos políticos ou das 

coligações com existência legal, expressões correntemente utilizadas para identificar ou 

denominar um partido político, nem conter expressões diretamente relacionadas com 

qualquer religião, instituição nacional ou local;   

b) Sem prejuízo do disposto na alínea anterior, o grupo de cidadãos eleitores pode, 

querendo, fazer constar na sua denominação, apenas, o nome do primeiro candidato da 

lista respetiva ao órgão a que se candidata;  

c) [Anterior alínea b)];   

d) Os símbolos e as siglas de diferentes grupos de cidadãos eleitores candidatos no 

mesmo concelho devem ser distintos;  

  

ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 

CACDLG 

 
NU: 653873 

 
Entrada n.º 271_ Data 30/03/2020 



Página 1 de 2  

  

  

e) É vedada a utilização da palavra “partido” na denominação dos grupos de cidadãos 

eleitores.  

  

c) «recursos»  

• É proposta a alteração ao art. 31º da LEOAL, com o intuito de caber recurso para o Tribunal Constitucional 

das decisões finais relativas à apresentação de candidaturas, sem exceção.  

  

d) «revogação do artigo que se refere ao extravio do cartão de eleitor»  

• É proposta a revogação do art. 103º da LEOAL, dadas as alterações promovidas no recenseamento eleitoral 

pela Lei n.º 47/2018, de 13 de agosto.  

  

  

Sobre o projeto de lei em análise a ANMP considera o seguinte:  

  

o «inelegibilidades especiais» - A alteração proposta à alínea c) do n.º 2 do art. 7º da LEOAL, na parte 

em que estabelece “salvo se os mesmos cessarem até ao momento da entrega da candidatura”, 

desacompanhada da reformulação das inelegibilidades previstas nas demais alíneas que integram esse 

mesmo n.º 2, não nos parece fazer sentido, até porque na redação em vigor é possível retirar que 

ocorrendo a cessão de qualquer uma das inelegibilidades especiais estabelecidas antes de terminado o 

prazo fixado para a apresentação de candidatura, a mesma poderá ser formalizada.  

  

o «candidaturas de grupos de cidadãos» - Em relação à redação proposta para o n.º 4 do art. 19º, 

considera-se que a mesma é de difícil interpretação, não se conseguindo retirar o eventual mérito da 

mesma. Assim, entende-se como fundamental a clarificação do conteúdo da norma apresentada, de 

modo a afastar dúvidas interpretativas.    

  

  

Face ao exposto, a ANMP propõe que sejam esclarecidas as questões apresentadas nos pontos 

anteriores.  
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