
 
 
 
 
 
 
 

ELEIÇÕES PARA OS TITULARES 
DAS AUTARQUIAS LOCAIS  

2021 



     O DIA DA VOTAÇÃO (1) 

 

CONSTITUIÇÃO DA MESA 

 
Inalterabilidade 
 
Comparência - 6:30 horas, nunca depois das 7:00 
 
 Condições de funcionamento - quorum 

 
 Substituição de faltosos (uma hora depois) 
 
Poderes da mesa 
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  O DIA DA VOTAÇÃO (2) 

 

 OPERAÇÕES PRELIMINARES 

 

Publicitar a composição da mesa (edital) 
 

Verificar o espaço e os elementos de trabalho da mesa (contar boletins de voto recebidos) 
 

 Exibir a urna vazia 
 

7:30 horas – descarregar os votos antecipados e registar na ata 
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  O DIA DA VOTAÇÃO (3) 

 

VOTAÇÃO 

 

 8:00 horas– abertura 
 

 Desinfeção, identificação do eleitor, receção do documento de identificação, entrega dos boletins e 
pré-descarga, inserção dos boletins na urna, descarga, devolução do documento, desinfeção. 

 

 Voto acompanhado 
 

Incidentes – reclamações, decisões, registos na ata 
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  O DIA DA VOTAÇÃO (4) 

 

ESCRUTÍNIO 

 
 Contagem preliminar dos boletins não utilizados e inutilizados e selagem 

 
 Contagens iniciais – descargas nos cadernos e boletins de voto, edital com números de boletins de 

voto entrados na urna 
 

 Exibição e contagem dos boletins, um a um, e arrumação em montes 
 

 Contraprova pelo presidente da mesa, verificação pelos delegados, reclamações e protestos 
 
Edital do apuramento local e comunicações posteriores 
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APURAMENTO GERAL (1) 

 

ASSEMBLEIA DE APURAMENTO GERAL 
 

 Presidida por um juiz 

 Composta por mais: 

 1 jurista 

 2 professores de matemática 

 4 presidentes de mesa 

 O responsável máximo dos serviços administrativos (secretaria sem direito a voto) 

 Reúne às 9 horas do 2º dia seguinte ao da eleição. 
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APURAMENTO GERAL (2) 

 

APURAMENTO GERAL 
 

 Base de trabalho – ata de cada secção, reclamações, boletins de voto branco e nulo e votos 
protestados 

 Resolução de reclamações ou protestos 

 Requalificação e totalização dos votos por eleição 

 Proclamação dos candidatos eleitos 

 Elaboração da ata 

 Proclamação – afixação de edital 
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       VPN.Eleitoral (1) 

 
 A VPN Eleitoral é uma via de comunicação eletrónica desenvolvida com o objetivo de facultar às 

Assembleias de Apuramento Geral (AAG) uma ferramenta de trabalho que simplifica as suas tarefas 
mais repetitivas e passíveis de serem automatizadas. 

 

A utilização da VPN Eleitoral permite celeridade: 
 

 no apuramento; 
 na elaboração do mapa nacional. 
 

Permite ainda: 
 

 Elaborar a ata do apuramento e o edital de proclamação automática e imediatamente. 
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       VPN.Eleitoral (1) 
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