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Eleição para Titulares dos Órgãos das Autarquias – 1 de outubro 2017  

Modos especiais de votação:  

 Voto com acompanhamento por terceira pessoa; 

  Voto antecipado por motivo de internamento em estabelecimento 

hospitalar 

 

 

No próximo dia 1 de outubro  de 2017 vão realizar-

se as eleições dos Titulares dos Órgãos das 

Autarquias Locais. O direito de voto é exercido 

pessoalmente pelo eleitor. No entanto, há 

situações previstas na Lei Eleitoral dos Órgãos das 

Autarquias Locaisi (LEOAL), quando o cidadão 

necessita de ser acompanhado por terceira pessoa, 

por si escolhida. Nestas situações, se a mesa 

deliberar que não se verifica a notoriedade da 

doença ou deficiência física, é exigível a 

apresentação, no ato de votação, de um atestado comprovativo dessa impossibilidade 

emitido pela Autoridade de Saúde (artigo 116ª da LEOAL). 

De acordo com a interpretação da Comissão Nacional de Eleições “Quando a doença ou 

deficiência física (nela se incluindo a visual) seja notória, seja evidente aos olhos de todos, 

está obviamente dispensada a apresentação do certificado médico. Igualmente em caso de 

deficiência clinicamente considerada irreversível, não há necessidade de renovar o atestado 

médico para cada ato eleitoral, devendo a mesa de voto aceitar o atestado ainda que ele 

não seja recente e tenha sido utilizado em atos eleitorais anteriores”. 

Estes atestados podem ser emitidos nos dias que antecedem o dia das eleições, na 

Unidade de Saúde Pública do ACES Porto Oriental, com marcação prévia.  

No dia das eleições serão emitidos pela Autoridade de Saúde que estará disponível para 

atendimento na Unidade de Saúde do Covelo, no horário de funcionamento da 

assembleia/secção de voto, em conformidade com a alínea b) do artigo 104º, da citada lei. 
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Os doentes internados (ou previsivelmente internados) em estabelecimento hospitalar e, 

por esse motivo, impedidos de se deslocar à assembleia de voto no dia da eleição podem 

exercer o seu direito de voto, votando antecipadamente (artigo 117º da referida lei). Para 

tal, deve requerer, por meios eletrónicos ou por via postal, ao Presidente da Câmara 

Municipal, do Município em cuja área esteja recenseado, a documentação necessária para 

votar e junto com o requerimento enviar os documentos de identificação e o documento 

comprovativo do impedimento emitido pelo médico assistente e confirmado pela direção do 

estabelecimento hospitalar. 

 

 

Eduarda Ferreira, Coordenadora da USP do ACES Porto Oriental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                      

i
 Lei Eleitoral dos Órgãos das Autarquias Locais, Lei Orgânica n.º 1/2001, de 14 de agosto, com as alterações 
introduzidas pelos seguintes diplomas: Declaração de Retificação n.º 20-A/2001, de 12 de outubro, 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. 


