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Circular n.º 59/2021 ELEIÇÕES AUTÁRQUICAS. 
O que interessa saber. 

 

 Como se sabe, estão marcadas eleições para a eleição dos titulares 

dos órgãos das autarquias locais, --- membros dos órgãos deliberativos das autarquias 

locais; e, do órgão executivo do município ---,  

Os quais são eleitos por sufrágio universal, directo, secreto e periódico 

e por listas plurinominais apresentadas em relação a cada órgão, dispondo o eleitor de um 

voto singular de lista, --- como diz o art.º 11, da Lei Orgânica n.º 1/2001, de 14 Agosto.  

As Eleições Autárquicas são para o próximo dia 26 Setembro 2021.  

Para si, EMPREGADORA, pessoa colectiva ou singular, e no que 

respeita ao seu Quadro de Pessoal, as eleições interessam, e pretende saber, sob dois 

aspectos:  

⎯ ser um seu trabalhador candidato a uma autarquia local: Câmara ou Junta de Freguesia; 

ou,  

⎯ um seu trabalhador ter sido nomeado para membro das assembleias ou secções de voto, 

no dia das eleições. Logo,  

Quais os direitos e obrigações desses trabalhadores; quais os seus 

deveres, como empregador? 

No que respeita ao trabalhador/candidato, rege a Lei Orgânica n.º 

1/2001, de 14 Agosto, cujo actual artigo 8.º, --- redacção dada pela Lei Orgânica n.º 3/2005, 

de 29 Agosto ---, diz: 

“ Durante o período da campanha eleitoral, os candidatos efectivos e os candidatos 

suplentes, no mínimo legal exigível, têm direito a dispensa do exercício das 

respectivas funções, sejam públicas ou privadas, contando esse tempo para todos os 

efeitos, incluindo o direito à retribuição, como tempo de serviço efectivo”. 

Nos termos da Lei Orgânica n.º 3/2005, esse tempo de campanha 

eleitoral é de 12 dias. 

Não esqueça: a alínea h), do n.º 2, do art.º 249, Código Trabalho, 

determina: 

“ 2 – São consideradas faltas justificadas: 

… 

h) – A de candidato a cargo público, nos termos da correspondente lei eleitoral”. 

a qual, lei eleitoral, é como vimos a: Lei Orgânica n.º 1/2001. 



CARLOS F. SANTOS CARVALHO 
ADVOGADO 

 

AVENIDA DE FRANÇA, N.º 256, 3.º ANDAR, SALA 3.7., 4050-276 PORTO 

TELEFONE: 222 005 332 || FAX: 222 088 321 

 carlosfsantoscarvalho-1417p@adv.oa.pt  2 

---------- x ---------- 

Quanto à situação: seu trabalhador ter sido nomeado para membro da 

assembleia de voto,  

O que é uma obrigação cumprir, para o nomeado, comparecer na mesa 

da assembleia de voto, ou ser-lhe-á aplicada pesada (para ele) coima,  

E no que respeita à dispensa de actividade profissional, rege o artigo 

81, da Lei Orgânica n.º 1/2001: 

“Dispensa de actividade profissional ou lectiva 

Os membros das mesas das assembleias de voto gozam do direito a dispensa de 

actividade profissional ou lectiva no dia da realização das eleições e no seguinte, 

devendo, para o efeito, comprovar o exercício das respectivas funções”. 

---------- x ---------- 

Claro, o Sr. Industrial não é “bruxo”, pelo que não sabe se, e qual ou 

quais, dos seus trabalhadores é “candidato”, às eleições ou à mesa da assembleia de voto. 

Daí,  

Aplica-se o dever de informação, imposto pelo art.º 253, Código do 

Trabalho: como a ausência é previsível, deve comunicar ao empregador com a antecedência 

mínima de 5 dias. Mas,  

ATENÇÃO: o mesmo art.º 253, CT, tem um n.º 3, com um regime 

especial, para o caso. Diz o n.º 3:  

“ 3 - A falta de candidato a cargo público durante o período legal da campanha eleitoral 

é comunicada ao empregador com a antecedência mínima de quarenta e oito 

horas”. 

 sendo que, o incumprimento do disposto neste n.º 3, determina que a ausência ao trabalho 

seja considerada injustificada, --- n.º 5, art.º 253, CT.  

Apresentamos o essencial sobre o trabalhador candidato, --- ou, 

membro da assembleia de voto.  

No que respeita ao financiamento dos “partidos políticos”, o essencial 

vai na Circular a seguir.  

 

 

  

 


