
Reclamação / Protesto
N.º _________

Nome: 

Número de eleitor: 

Telefone: Correio eletrónico:  

Distrito/Região Autónoma: Concelho:

Freguesia: Assembleia de voto/Secção de voto: 

 

 

Data Hora Assinatura

Assinatura

Número de eleitor

Urna

Preenchimento reservado ao Presidente da mesa da assembleia ou secção de voto (ou seu substituto)

2. Identificação da assembleia de voto

1. Identificação do reclamante

3. Motivos da reclamação ou protesto (deve assinalar a opção ou opções pretendidas)

- Admissão a votar acompanhado de eleitor idoso,

reformado, analfabeto ou a grávida

- Admissão a votar de eleitor não inscrito nos

cadernos eleitorais

- Admissão da entrada de eleitores para votar na

assembleia/secção de voto após o encerramento

- Não ter sido constituida assembleia ou secção de

voto sem que existisse impedimento

Modelo n.º 1

- Impedimento de assinar a ata e de rubricar os

documentos

- Recusa de certidão sobre as operações de votação

- Falta de audição sobre questões suscitadas durante

votação

A utilização do presente modelo para efeito de apresentação de protesto/reclamação é facultativa.        

A apresentação de protesto/reclamação  não está legalmente condicionada à utilização do presente modelo nem se 

limita aos motivos aqui indicados.

- Impedimento de ocupação de lugar que permita

fiscalizar as operações de votação

- Constituição da assembleia ou secção de voto

antes da hora legal

- Não exibição na abertura da votação

4. Observações/outros motivos

- Presença de não eleitores no interior da

assembleia ou secção de voto

- Constituição da assembleia ou secção de voto em

local diverso do determinado

Residência: 

Secção de voto

- Deslocação da urna e/ou dos membros da mesa

para fora da assembleia ou secção de voto

- Votação sem mesa legalmente constituida

Delegado

- Funcionamento da mesa sem número mínimo

legal de membros

- Interrupção do funcionamento da mesa

Votação

- Recusa de voto acompanhado a eleitor portador de

deficiência notória

b) realização de atos de propaganda eleitoral

Câmara de voto e documentos da mesa

- Falta de revista da câmara de voto e documentos

da mesa

c) Pressão sobre o eleitor no sentido de votar, abster-

-se de votar ou sobre o sentido de voto

- Transporte especial de eleitores com:

- Admissão na assembleia ou secção de voto de

cidadão embriagado/drogado/armado

Propaganda

a) inobservância do princípio da neutralidade e

imparcialidade

- Propaganda política/eleitoral na assembleia/secção 

de voto ou fora dela até à distância prevista na lei



Açores Madeira

artº 129º, 139º artº 143º artº 147º artº 177º

 

Legislação aplicável

artº 91º nº 1

artº 50º nº 2

artºs 50º nº 2, 

91º nº 1 

artºs 49º e 50º 

artº 88º nº 1

artº 148º nº 1 

artº 59º

artº 93º nº 2

Votação sem mesa legalmente constituida

Funcionamento da mesa sem número mínimo legal de membros

Interrupção do funcionamento da mesa

Presença de não eleitores no interior da assembleia/secção de voto

artºs 39º nº 1, 

40º e 81º nº 1

artº 51º nº 1 f)

artº 51º nº 1 e) 

artº 51º nº 1 c)

artº 51º nº 1 a)

artº 95º

Admissão na assembleia/secção de voto de cidadão

embriagado/drogado/armado

artºs 82º , 105º 

nº 1

Assembleia Legislativa da Região 

Autónoma
Motivo da reclamação ou protesto

artºs 12º nº 3, 

32 e 39º nº 1

artº 39º nº 1

artºs 39º e 40º 
Não ter sido constituida assembleia/secção de voto sem que existisse

impedimento

artºs 42º , 49º 

nº 1 

artº 49º nº 1 
Constituição da assembleia/secção de voto em local diverso do

determinado

Transporte especial de eleitores com:

Fundamento legal dos motivos da reclamação ou protesto

Secção de voto

Constituição da assembleia/secção de voto antes da hora legal

Assembleia da 

República

Órgãos das 

Autarquias 

Locais

Presidente da 

República

Eleição

artº 49º nº 2

artºs 48º nº 1, 

49º e 90º nº 1 

a) inobservância do princípio da neutralidade e imparcialidade

b) realização de atos de propaganda eleitoral

c) Pressão sobre o eleitor no sentido de votar, abster-se de votar ou

sobre o sentido de voto

Urna

Não exibição na abertura da votação

Falta de revista da câmara de voto e documentos da mesa

Câmara de voto e documentos da mesa

Admissão da entrada de eleitores para votar na assembleia/secção de 

voto após o encerramento

artº 41º nº 1 e) 

artº 41º nº 1 a)

artº 41º nº 1 c)

Impedimento de assinar a ata e de rubricar os documentos

Delegado

Impedimento de ocupação de lugar que permita fiscalizar as

operações de votação

Falta de audição sobre questões suscitadas durante votação

Propaganda política/eleitoral na assembleia/secção de voto ou fora

dela até à distância prevista na lei

Recusa de certidão sobre as operações de votação

artº 91º nº 2 artº 96º
artº 110º nº 2 e 

3 

artº 77º nº 1 

Propaganda

Votação

Recusa de voto acompanhado a eleitor portador de deficiência notória

Deslocação da urna e/ou dos membros da mesa para fora da 

assembleia/secção de voto

Admissão a votar acompanhado de eleitor idoso, reformado, 

analfabeto ou a grávida

Admissão a votar de eleitor não inscrito nos cadernos eleitorais

artºs 41º , 48º 

nº 1

artº 48º nº 1

artºs 48º nº 1, 2 

e 3 e 49º

artº 83º

artº 41º nº 1 f)

artº 40º nº 2

artº 79º

artº 84º 

artº 86º nº 1

artº 50º nº 1 f)

artº 50º nº 1 e)

artº 50º nº 1 c)

artº 50º nº 1 a)

artº 89º nº 1

artº 91º nº 2 

artº 93º

artº 47º

artº 86º nº 1 

artº 82º nº 2

artº 140º 180º e 185º 

artº 41º

artº 125º

artº 105º nº 1, 

108º e 110º 

artº 122º nº 2 

artº 82º nº 1

artºs 82º nº 1, 2 

e 3, 84º e 85º 

artºs 82º nº 1, 

84º, 85º e 106º

artº 85º

artº 89º artº 99º 

artº 80º nº 1

artº 105º nº 2 

artº 105º nº 2

artº 88º nº 1 f)

artº 88º nº 1 e) 

artº 88º nº 1 c) 

artº 88º nº 1 a) 

artº 89º nº 2 e 3 

artº 53 nº 1 a)

artº 115º 

artº 100º 

artº 116º nº 1 

artº 123º nº 1

artº 79º nº 1 

artº 97º nº 1 

artº 92º

artº 86º nº 1 

artº 94º

artºs  44º e 51º 

artº 51º nº 1 

artºs  51º e 52º

artºs 52º nº 2 e 

97º nº 1

artº 152º

artº 92º nº 1

Lei Eleitoral dos Órgãos das Autarquias Locais - Lei Orgânica n.º 1/2001, de 14 de agosto

artºs  60º

artº 98º nº 2

artº 100º

artº 95º

artº 52º nº 2

artº 92º nº 1 

artº 53º nº 1 e)

artº 53º nº 1 c)

artº 53º nº 1 b)

artº 80ºartº 76º nº 1 

Lei Eleitoral do Presidente da República - Decreto-Lei n.º 319-A/76, de 3 de maio

Lei Eleitoral da Assembleia da República - Lei n.º 14/79, de 16 de maio (igualmente aplicável à eleição do Parlamento Europeu)

Lei Eleitoral da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores - Decreto-Lei n.º 267/80, de 8 de agosto

Lei Eleitoral da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira - Lei Orgânica n.º 1/2006, de 13 de fevereiro

artº 70º nº 1 

artº 75º artº 83º artº 85º 

artº 88º nº 1

artº 99º

artº 87º artº 96º artº 98º artº 103º

artº 74º nº 1 

artº 77º nº 1 

artº 99º nº 1

artº 88º nº 1


