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MANUAL DE REGRAS E INSTRUÇÕES
PARA OS ATOS ELEITORAIS NAS
ESTRUTURAS DAS COMUNIDADES
PORTUGUESAS PARA A ELEIÇÃO DO
PRESIDENTE DA COMISSÃO POLÍTICA
NACIONAL DE 13 DE JANEIRO DE 2018

(Regulamento da Eleição do Presidente
da Comissão Política Nacional
e do 37.º Congresso)
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CADERNOS ELEITORAIS PARA DIA
13 DE JANEIRO DE 2018

No dia 13 de janeiro de 2018, decorrem pelo menos dois atos eleitorais diferentes, para a eleição do
Presidente da Comissão Política Nacional e a eleição para os Delegados ao 37.º Congresso.
1. A estes dois atos eleitorais, irão corresponder dois Cadernos Eleitorais diferentes em virtude das
diferentes exigências Regulamentares:
•

No Caderno Eleitoral para o Presidente da Comissão Política Nacional, constam todos os militantes ao nível nacional (tenham ou não procedido a transferência de secção) com mais de 6
meses de militância e que tenham efetuado o pagamento da sua quota dentro do prazo do
Regulamento da Eleição do Presidente da Comissão Política Nacional e do 37.º Congresso.

•

No Caderno Eleitoral para os Delegados ao 37.º Congresso, constam os militantes, que estejam inscritos na secção correspondente há pelo menos 6 meses e que tenham efetuado
o pagamento da sua quota, dentro do prazo do Regulamento da Eleição do Presidente da
Comissão Política Nacional e do 37.º Congresso.

2. Contudo, pode ainda nalgumas Secções, existirem eleições para outros órgãos do partido (Secções).
•

Nestes casos irá existir um terceiro Caderno Eleitoral, onde constam os militantes que estejam
inscritos na secção correspondente há pelo menos 6 meses e que tenham efetuado o pagamento da sua quota nos termos do Regulamento Eleitoral do Partido.
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INSTRUÇÕES PARA O FUNCIONAMENTO
DAS ASSEMBLEIAS DE VOTO
1. PERMANÊNCIA NAS MESAS DE VOTO
a) As Mesas de voto das Assembleias de Secção funcionam ininterruptamente, entre as 14h00 e as
20h00, horário local de cada comunidade portuguesa no estrangeiro (art.º 1º, n.º 1). Depois das
20h00 só podem votar os eleitores presentes na sala;
b) Cada eleitor apresentando-se perante a mesa, indica o seu número de militante e o nome, entregando ao Presidente um comprovativo da sua militância / identidade;
c) Na ausência de documento que identifique o militante, este poderá ser identificado por qualquer
outro documento que contenha fotografia atualizada e que seja geralmente utilizado para identificação (passaporte, carta de condução etc.), ou pelo reconhecimento unânime dos membros da
mesa ou ainda, por dois militantes que o identifiquem;
d) Se por inadvertência, o militante eleitor deteriorar o boletim, deverá pedir outro ao Presidente da
Mesa devolvendo-lhe o primeiro. O Presidente escreverá no boletim devolvido a nota de inutilizado, rubricando-o e conservá-lo-á para depois ser devolvido juntamente com os outros documentos da mesa;
e) Toda a documentação referente ao ato eleitoral, deverá ser enviada para o Conselho de Jurisdição
Nacional por correio registado até ao dia 15 de janeiro. (art.º 1.º, n.21).

2. DOS RESULTADOS
a) Após o fecho das urnas, os resultados deverão ser comunicados de imediato à Sede Nacional, pelo
Presidente da Mesa da Assembleia de Secção por fax ou e-mail (artigo 1.º n.º18).
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INSTRUÇÕES PARA O FUNCIONAMENTO
DAS ASSEMBLEIAS DE VOTO
3. MANUTENÇÃO DA ORDEM E FISCALIZAÇÃO NAS ASSEMBLEIAS DE
VOTO
a) Compete ao Presidente da Mesa, coadjuvado pelos vogais desta, assegurar a o regular funcionamento do ato eleitoral.
b) Os trabalhos serão fiscalizados pelos Delegados de Lista das Candidaturas, ou na ausência destes
pelos respetivos Suplentes. (art.º 1.º, n.º 14);

4. DÚVIDAS, RECLAMAÇÕES, PROTESTOS
a) Qualquer eleitor inscrito na Assembleia de Voto ou qualquer Delegado das candidaturas poderá
suscitar dúvidas e apresentar por escrito reclamação e protesto, relativos às operações eleitorais.
b) A mesa não pode negar-se a receber reclamações ou protestos, devendo rubricá-los e apensá-los
às atas;
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MINUTA PARA RECLAMAÇÕES
E PROTESTO
Protesto / Reclamação
Assembleia de Secção de ______________________________________________

Exmo. Senhor Presidente da Mesa da Assembleia de Secção,
(Nome) ____________________________________________________________________________
Na qualidade de ______________________________________________________________________
Protesta / reclama por (descrição da irregularidade ou ilegalidade cometida).
Foi violado o seguinte preceito do Regulamento da Eleição do Presidente da Comissão Política Nacional
e do 37.º Congresso Nacional:
(Artigo ______º, nº ___)

Requer que a mesa que o assunto seja apreciado e apenso-o à ata.

Data: 13 de janeiro de 2018

__________________________________
Assinatura

