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Junto se envia o texto de final, o relatório da discussão e votação na especialidade e 

propostas de alteração do Projeto de Lei n.º 226/XIV/1.ª – “9.ª alteração à Lei Orgânica n.º 

1/2001, de 14 de agosto, que regula a eleição para os órgãos das autarquias locais”, aprovado na 

reunião da Comissão, de 21 de julho, cuja natureza de Lei Orgânica, por força do disposto nas 

disposições conjugadas do n.º 2 do artigo 166.º, da alínea l) do artigo 164.º e do n.º 5 do artigo 

168.º, todos da Constituição, na sua aprovação carecerá, em votação final global, de maioria 

absoluta dos Deputados em efetividade de funções.  

 

Com os melhores cumprimentos, 
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TEXTO FINAL DO 

PROJETO DE LEI N.º 226/XIV/1.ª  

9.ª ALTERAÇÃO À LEI ORGÂNICA N.º 1/2001, DE 14 DE AGOSTO, QUE 

REGULA A ELEIÇÃO PARA OS ÓRGÃOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS 

 

Artigo 1.º 

Objeto 

A presente lei procede à 9.ª alteração à Lei Orgânica n.º 1/2001, de 14 de agosto, que 

regula a eleição dos órgãos das autarquias locais. 

 

Artigo 2.º 

Alteração à Lei Orgânica n.º 1/2001, de 14 de agosto 

Os artigos 7.º, 19.º, 23.º, 31.º, 103.º e 170.º da Lei Orgânica n.º  1/2001, de 14 de agosto, 

retificada pela Declaração de Retificação n.º 20-A/2001, de 12 de outubro, e alterada pelas 

Leis Orgânicas n.os 5-A/2001, de 26 de novembro, 3/2005, de 29 de agosto, 3/2010, de 

15 de dezembro, e 1/2011, de 30 de novembro, Lei n.º 72-A/2015, de 23 de julho, e pelas 

Leis Orgânicas n. os 1 e 2/2017, de 2 de maio, e 3/2018, de 17 de agosto, passam a ter a 

seguinte redação: 

«Artigo 7.º 

[…] 

1 – […]. 

2 – Não são também elegíveis para os órgãos das autarquias locais em causa: 

a) […]; 

b) […]; 
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c) 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 ou de execução continuada, salvo se os mesmos cessarem 

até ao momento da entrega da candidatura. 

3 — Nenhum cidadão pode candidatar-se simultaneamente a:  

a) Órgãos representativos de autarquias locais territorialmente integradas 

em municípios diferentes;  

b) A mais de uma assembleia de freguesia integradas no mesmo 

município; 

c) À câmara municipal e à assembleia municipal do mesmo município.  

 

Artigo 19.º 

[…] 

1 – […]. 

2 – […]. 

3 – […]. 

4 – Os grupos de cidadãos eleitores que apresentem diferentes proponentes 

consideram-se distintos para todos os efeitos da presente lei, mesmo que 

apresentem candidaturas a diferentes autarquias do mesmo concelho. 

5 - Excetuam-se do disposto no número anterior os grupos de cidadãos eleitores 

que apresentem candidatura simultaneamente aos órgãos Câmara Municipal e 

Assembleia Municipal, desde que integrem os mesmos proponentes. 

6 – [Anterior n.º 4]. 

7 – [Anterior n.º 5]. 
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8 – O tribunal competente para a receção da lista promove sempre a verificação, 

pelo menos por amostragem, da autenticidade das assinaturas e da identificação 

dos proponentes da iniciativa, lavrando uma ata detalhada das operações 

realizadas e dos proponentes confirmados. 

 

Artigo 23.º 

[…] 

1 – […]. 

2 — Para efeitos do disposto no n.º 1, entendem-se por «elementos de 

identificação» os seguintes: denominação, sigla e símbolo do partido ou 

coligação, denominação e sigla do grupo de cidadãos e o nome completo, 

idade, filiação, profissão, naturalidade e residência, bem como o número de 

identificação civil dos candidatos e dos mandatários. 

3 – […]. 

4 – A identificação do grupo de cidadãos eleitores deve cumprir os seguintes 

requisitos:  

a) A denominação não pode conter mais de seis palavras, nem integrar as 

denominações oficiais dos partidos políticos ou das coligações de 

partidos com existência legal, expressões correntemente utilizadas para 

identificar ou denominar um partido político, nem conter expressões 

diretamente relacionadas com qualquer religião ou confissão religiosa, 

ou instituição nacional ou local; 

b) A denominação dos grupos de cidadãos eleitores não pode basear-se 

exclusivamente em nome de pessoa singular;  

c) A denominação dos grupos de cidadãos eleitores apenas pode integrar 

um nome de pessoa singular se este for o do primeiro candidato ao 
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respetivo órgão, salvo no caso dos grupos de cidadãos eleitores 

simultaneamente candidatos aos órgãos câmara municipal e assembleia 

municipal, conforme previsto no n.º 5 do artigo 19.º; 

d)  [Atual alínea b)]  

e) Os símbolos e as siglas de diferentes grupos de cidadãos eleitores 

candidatos na área geográfica do mesmo concelho devem ser distintos; 

f) É vedada a utilização das palavras “partido” e “coligação” na 

denominação dos grupos de cidadãos eleitores. 

5 – […]. 

6 – […]. 

7 – […]. 

8 – Na declaração de propositura por grupos de cidadãos eleitores, nos casos 

em que a presente lei o admitir, os proponentes são ordenados, à exceção do 

primeiro e sempre que possível, por ordem alfabética. 

9 – […]. 

10 – […]. 

11 – […]. 

12 – […]. 

13 – […]. 

Artigo 31.º 

[…] 

1 — Das decisões finais relativas à apresentação de candidaturas cabe recurso 

para o Tribunal Constitucional. 

2 – […]. 
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3 – Os recursos das decisões proferidas sobre denominações, siglas e símbolos 

de grupos de cidadãos eleitores têm carácter urgente sobre as demais e devem 

ser decididas no prazo de 72 horas. 

 

Artigo 103.º 

Informação sobre o local de exercício de sufrágio 

Os eleitores podem obter informação sobre o local onde exercer o seu direito 

de voto, na sua junta de freguesia, que está aberta para esse efeito no dia da 

eleição, para além de outras formas de acesso à referida informação 

disponibilizadas pela administração eleitoral. 

 

Artigo 170.º 

Candidaturas e proposituras simultâneas 

1 – [Atual corpo do artigo] 

2 – Quem aceitar ser proponente de mais de uma lista de candidatos de grupos 

de cidadãos eleitores para a eleição do mesmo órgão autárquico é punido com 

pena de multa até 30 dias.» 

 

Artigo 3.º 

Entrada em vigor 

A presente lei entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação. 
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Palácio de São Bento, 21 de julho de 2020 
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RELATÓRIO DA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO NA ESPECIALIDADE 

DO 

 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 

 

1. O Projeto de Lei em epígrafe (o texto inicial foi substituído a pedido do autor em 

30 de junho de 2020), da iniciativa do Grupo Parlamentar do PSD, baixou à 

Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias em 10 de 

julho de 2020, após aprovação na generalidade. 

2. Em 11 de março de 2020, a Comissão solicitou parecer escrito às seguintes 

entidades: Conselho Superior da Magistratura, Conselho Superior do Ministério 

Público, Associação Nacional de Municípios Portugueses, Associação Nacional de 

Freguesias, Comissão Nacional de Eleições e Direção para a Área de 

Administração Eleitoral da Secretaria Geral da Administração Interna. 

3. Em 15 de julho de 2020, o Grupo Parlamentar do PSD apresentou propostas de 

alteração do Projeto de Lei e, em 20 de julho de 2020, também o Grupo 

Parlamentar do PS apresentou propostas de alteração. Em 21 de julho de 2020, os 

Grupos Parlamentares do PS e do PSD apresentaram conjuntamente propostas de 

substituição, sob a forma de texto único, retirando as anteriormente apresentadas. 

4. Na reunião de 21 de julho de 2020, na qual se encontravam presentes todos os 

Grupos Parlamentares e demais forças políticas que integram a Comissão, 

procedeu-se à discussão e votação na especialidade do Projeto de lei e das 

propostas apresentadas. 

5. Na discussão que antecedeu a votação (gravação áudio) intervieram, além do 

Senhor Presidente, as Senhoras e Senhores Deputados Emília Cerqueira (PSD), 

Pedro Delgado Alves (PS), José Manuel Pureza (BE), António Filipe (PCP), 

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=44505
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c31684a566b786c5a793944543030764d554e425130524d5279394562324e31625756756447397a5357357059326c6864476c3259554e7662576c7a633246764c7a4d334d7a4a6d4e4445794c574d304d4467744e444178595330344f54426c4c574d794d6a646a4e54557a4d444d33595335775a47593d&fich=3732f412-c408-401a-890e-c227c553037a.pdf&Inline=true
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c31684a566b786c5a793944543030764d554e425130524d5279394562324e31625756756447397a5357357059326c6864476c3259554e7662576c7a633246764c7a67795a575a6b597a63304c5455304f4459744e47593559693168596d4e6a4c546730596d526a5a6d557a5a5467345a5335775a47593d&fich=82efdc74-5486-4f9b-abcc-84bdcfe3e88e.pdf&Inline=true
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c31684a566b786c5a793944543030764d554e425130524d5279394562324e31625756756447397a5357357059326c6864476c3259554e7662576c7a633246764c7a67795a575a6b597a63304c5455304f4459744e47593559693168596d4e6a4c546730596d526a5a6d557a5a5467345a5335775a47593d&fich=82efdc74-5486-4f9b-abcc-84bdcfe3e88e.pdf&Inline=true
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c31684a566b786c5a793944543030764d554e425130524d5279394562324e31625756756447397a5357357059326c6864476c3259554e7662576c7a633246764c7a63354d6d4e6a5a6d4d774c5745324d4467744e44557a5a5330354e5449334c544d7a4d6a41345a6a4d324e6a59334d4335775a47593d&fich=792ccfc0-a608-453e-9527-33208f366670.pdf&Inline=true
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c31684a566b786c5a793944543030764d554e425130524d5279394562324e31625756756447397a5357357059326c6864476c3259554e7662576c7a633246764c3249334d32557a5a6a6b304c5441354e574d744e44457a4e4331695a57526d4c574d334f4759315954686d4e574d345a5335775a47593d&fich=b73e3f94-095c-4134-bedf-c78f5a8f5c8e.pdf&Inline=true
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c31684a566b786c5a793944543030764d554e425130524d5279394562324e31625756756447397a5357357059326c6864476c3259554e7662576c7a633246764c3249334d32557a5a6a6b304c5441354e574d744e44457a4e4331695a57526d4c574d334f4759315954686d4e574d345a5335775a47593d&fich=b73e3f94-095c-4134-bedf-c78f5a8f5c8e.pdf&Inline=true
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c31684a566b786c5a793944543030764d554e425130524d5279394562324e31625756756447397a5357357059326c6864476c3259554e7662576c7a633246764c7a4e6a4d325134595442694c575a685a6a49744e47466a595330354e4459334c54426d595449794f4759355a5452684e4335775a47593d&fich=3c3d8a0b-faf2-4aca-9467-0fa228f9e4a4.pdf&Inline=true
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c31684a566b786c5a793944543030764d554e425130524d5279394562324e31625756756447397a5357357059326c6864476c3259554e7662576c7a633246764c7a55345a4755794e6d566a4c546c6b597a6b744e4459315a53303559544a6c4c5463784f54426c5a44566a4d6a5269595335775a47593d&fich=58de26ec-9dc9-465e-9a2e-7190ed5c24ba.pdf&Inline=true
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c31684a566b786c5a793944543030764d554e425130524d5279394562324e31625756756447397a5357357059326c6864476c3259554e7662576c7a633246764c7a4e6a4d4441355a6d55314c5455354d5467744e4467354d6930344e7a457a4c5759784d446b314d324e6d4d44426b595335775a47593d&fich=3c009fe5-5918-4892-8713-f10953cf00da.pdf&Inline=true
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c31684a566b786c5a793944543030764d554e425130524d5279394562324e31625756756447397a5357357059326c6864476c3259554e7662576c7a633246764c7a4e6a4d4441355a6d55314c5455354d5467744e4467354d6930344e7a457a4c5759784d446b314d324e6d4d44426b595335775a47593d&fich=3c009fe5-5918-4892-8713-f10953cf00da.pdf&Inline=true
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c31684a566b786c5a793944543030764d554e425130524d5279394562324e31625756756447397a5357357059326c6864476c3259554e7662576c7a633246764c7a41775a545a6d4e5464694c545133595755744e4459314e6930355a444d7a4c5445314d7a4d79597a6c6b4e5459774d4335775a47593d&fich=00e6f57b-47ae-4656-9d33-15332c9d5600.pdf&Inline=true
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http://srvvideo3/site/XIVLEG/SL1/COM/01_CACDLG/CACDLG_20200721_vc.MP3
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Telmo Correia (CDS-PP), Inês de Sousa Real (PAN) e Joacine Katar Moreira 

(Ninsc).  

 

6. Da votação resultou o seguinte: 

 

 

 Propostas de substituição, sob a forma de texto único, apresentadas 

conjuntamente pelos Grupos Parlamentares do PS e PSD 

 

 Artigo 7.º da Lei Orgânica n.º 1/2001, de 14 de agosto 

- Alínea c) do n.º 2 -   aprovada, com votos a favor do PS e do PSD e votos contra 

do BE, do PCP, do CDS-PP, do PAN e da Deputada Ninsc JKM, na ausência do 

DURP CH. 

- Alíneas a) e b) do n.º 3 – aprovadas, com votos a favor do PS, do PSD, do PCP 

e do PAN, voto contra do CDS-PP e a abstenção do BE e da Deputada Ninsc JKM, 

na ausência do DURP CH. 

- Alínea c) do n.º 3, aprovada com votos a favor do PS e do PSD e votos contra 

do BE, do PCP, do CDS-PP, do PAN e da Deputada Ninsc JKM, na ausência do 

DURP CH. 

 Artigo 19.º da Lei Orgânica n.º 1/2001, de 14 de agosto 

Aprovado com os votos a favor do PS, do PSD, do BE e do PCP e votos contra 

do CDS-PP, do PAN e da Ninsc JKM, na ausência do DURP CH. 

 

 Artigo 23.º da Lei Orgânica n.º 1/2001, de 14 de agosto 

- N. º 2 - aprovado com os votos a favor do PS, do PSD, do PCP, do PAN e da 

Deputada Ninsc JKM, votos contra do CDS-PP e do DURP CH e abstenção do 

BE.   
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- Alíneas a), b), d), e) e f) do n.º 4 e n.º 8 - aprovadas com votos a favor do PS e 

PSD, votos contra do CDS-PP, do PAN e do DURP CH, e abstenções do BE e da 

Deputada Ninsc JKM. 

- Alínea c) do n.º 4 – aprovado com votos a favor do PS e PSD e votos contra do 

BE, do PCP, do CDS-PP e do PAN, do DURP CH e da Deputada Ninsc JKM. 

 Artigo 31.º da da Lei Orgânica n.º 1/2001, de 14 de agosto 

- n.ºs 1 e 3 – aprovados com votos a favor do PS, do PSD, do BE, do PCP, do 

CDS-PP, do DURP CH e da Deputada Ninsc JKM, e a abstenção do PAN.     

 

 Artigo 103.º da Lei Orgânica n.º 1/2001, de 14 de agosto 

- Aprovado com os votos a favor do PS, do PSD, do BE, do PCP, do PAN e da 

Deputada Ninsc JKM e abstenções do CDS-PP e DURP CH.   

 

 Artigo 170.º da Lei Orgânica n.º 1/2001, de 14 de agosto - Aprovado por 

unanimidade 

 

 Artigos preambulares das propostas de substituição, sob a forma de texto 

único, apresentadas conjuntamente pelos Grupos Parlamentares do PS e 

PSD 

 Artigo 1.º  

- Aprovado com os votos a favor do PS, do PSD, do BE, do PCP, do CDS-PP, 

do PAN e da Deputada Ninsc JKM e a abstenção do DURP CH.   

 Artigo 2.º  

- Aprovado com os votos a favor do PS, PSD, BE, PCP, PAN e Deputada Ninsc 

JKM as abstenções do CDS-PP e do DURP CH; 

 Artigo 3.º  

- Aprovado com os votos a favor do PS, do PSD, do BE, do PCP, do CDS-PP, 

do PAN e do DURP CH e o voto contra da Deputada Ninsc JKM. 
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O anexo texto final da Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e 

Garantias, revestindo a natureza de Lei Orgânica, por força do disposto nas 

disposições conjugadas do n.º 2 do artigo 166.º, da alínea l) do artigo 164.º e do n.º 5 

do artigo 168.º, todos da Constituição, na sua aprovação carecerá, em votação final 

global, de maioria absoluta dos Deputados em efetividade de funções.  

 

 

 

Seguem em anexo o texto final do Projeto de Lei n.º 226/XIV/1.ª (PSD) e as propostas 

apresentadas. 

 

 

Palácio de S. Bento, 21 de julho de 2020 

 

 

 

 

 

 

 




















































