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TRIBUNAL IUDICIAL DA COMARCA DE SANTARÉM

fuiz Presidente

ELEIÇÕES PARA A ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA DE 30 DE JANEIRO DE2O22

- CÍRCULO ELEITORAL DE SANTARÉM -
Asprcros LocÍsrrcos RELATrvos À ENTREGA Do MATERTAL ELETToRAL E Ao

FUNCIONAMENTO DA ASSEMBLEIA DE APURAMENTO GERAL

I. Recolha de material eleitoral relativo a voto antecipado de pessoas confinadas

1. Decorre dos artigos 3,o,6.o, rr.o L,9.o e 10.o da Lei Orgânica n.o 3/2020, de 11-

11, com as alterações da Lei Orgânica n." 1,f 2021,, de 4-6, e da Lei Orgânica n.o 4/2021.,

de 30-9, que concluídas as operações de votação a respeito dos aotos antecipados de

eleitores em confinamento obrigatório no domicílio ou noutro local determinado pelas

autoridades de saúde ou que residam em estrufuras residenciais e instifuições similares

e não se devam ausentar das mesmas em virtude da pandemia por Covid-19, em

qualquer caso desde que não se trate de pessoas em estabelecimento hospitalar, a

Câmara Municipal entrega à PSP/GNR, após desirúecção, o material eleitoral,

incluindo actas e boletins de voto separados por lotes correspondentes às freguesias e

respectivas mesas, acondicionados em pacotes fechados e assinados (cf. artigo 9.o),

material esse que:

o Entre o terceiro e o segundo dia anterior ao da eleição - dias 27 e 28 de

Janeiro de 2022 (Quinta e Sexta-feira) - fica em quarentena à guarda do Júz do Jurzo

Local Cível com jurisdição no respectivo município ou, não o havendo, doJuiz doJuzo

de Competência Genérica com competêncíana ârea do município; e

. No dia anterior ao da eleição - día 29 de Janeiro de 2022 (Sábado) - será

novamente entregue à PSP/GNR para que o remeta às juntas de freguesia onde os

eleitores se encontram inscritos, que por seu turno o remeterão aos presidentes das

assembleias de voto até às 7 horas do dia da eleição - dia 30 de Janeiro (Domingo).

2. Para efeito do referido no número anterior, serão designados pelo Senhor

Adrninistrador Judiciário os oficiais de justiça que tenham, em cada Jurzo Local Cível

ouJutzo de Competência Genérica, de receber da PSP/GNR os votos antecipados, nos

días 27 e 28 de Janeiro de 2022, e que os entregarão àquelas autoridades no dia anterior

ao do acto eleitoral - 29 de Janeiro de 2022.
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3. No que conceÍne em especial à entrega dos votos antecipados pelos oficiais

de justiça à PSP/GN& no Sábado, dia 29 de Janeiro de 2022, o Senhor Administrador

Judiciário assegurará que os edifícios onde estão instalados os Juízos Locais Cíveis e de

Competência Genérica se encontraÍn, paÍa esse exclusivo efeito, abertos.

II. Material eleitoral do dia do sufrágio

1. Dispõe o artigo L03.o, n.o L, da LEAR, que os boletins de voto nulos e aqueles

sobre os quais haja reclamação ou protesto são, depois de rubricados, remetidos à

Assembleia de Apuramento Geral, com os documentos que the digam respeito.

Por sua vez, o artigo L04.o, n.o 1, da LEAR na redacção dada pela Lei Orgânica

n.'1,0/2005, de 14-08, pÍescreve que os restantes boletins de voto são colocados em

pacotes devidamente lacrados e confiados à guarda do juiz de direito da secção da

instância local ou, se for o caso, da secção da instância central do tribunal da comarca

referidas no n.o 4 do artigo 40.o.

Por conseguinte, ponderando que:

- Os Palácios da Justiça de Santarém não reúnem condições humanas e

logísticas paÍa se dar integral cumprimento ao disposto nos artigos 103.o e 104.o da

LEAR;

- Que importa agllizar os trabalhos da Assembleia de Apuramento Geral,

evitando-se interrupÇões para obtenção de documentos indispensáveis à sua realização

e que, por qualqueÍ razão, não sejam oporfunamente enviados pelas Câmaras

Municipais que integram o círculo eleitoral de Santarém;

- Que foi obtida a anuência do Senhor Comandante Territorial da GNR de

Santarém no sentido de se poder uílízar um espaço próprio das instalações do edifício

daquele Comando para realizar a Assembleia de Apuramento Geral e guardar a

respectiva documentação;

Determina-se que, no dia seguinte ao acto eleitoral - dia 31. de Janeiro de 2022

(Segunda-feira):

a) A documentação identificada no artigo 103.o, n.o 1, da LEAR deve ser entregue

nas instalações do Comando Territorial da GNR de Santarém, sitas no ediíício

do ex-Governo Civil, ficando à guarda do Secretário da Assembleia de

Apuramento Geral;
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b) A documentação identificada no artigo 104.o, n.o L, da LEAR deve ser entregue

nas instalações do Comando Territorial da GNR de Santarém, ficando à guarda

Secretário da Assembleia de Apuramento Geral;

c) A entrega da documentação indicada nas alíneas a) e b) deve ser efectuada no

dia 31 de Janeiro de 2022, entre as 09.00 e as 13.00 horas, sem prejuízo de, em

caso de mani{esta necessidade e a ítulo excepcional, ser fixado, pelo Secretário

da Assembleia de Apuramento Geral, horário de entrega até às 17.00 horas

desse dia;

d) Competirá ao Secretário da Assembleia de Apuramento Geral receber e

certificar o recebimento da documentação indicada nas alíneas a) e b), se

necessário recorrendo a ajtda de funcionários de Justiça a designar pelo Senhor

Administr a dot J udiciâr io ;

2. Os boletins não uíIizados, os deteriorados ou inrtílizados pelos eleitores e

bem assim as matrizes em braille deverão ser igualmente entregues nas instalações do

Comando Territorial da GNR de Santarérn, até ao dia seguinte à eleição, pelos

presidentes das assembleias ou secções de voto - cf. artigo 95.o, n.o 8 LEAR -, ficando à

gaarda do Secretário da Assembleia de Apuramento Geral.

3. Competirá às forças de segurança colaboÍar na guarda, transporte e entrega

de toda documentação referida nas alíneas a) e b) do número 1 e no número 2.

4.Para o efeito do recebimento da documentação eleitoral referida nas alíneas a)

e b) do número 1 e no número 2, o Senhor Administrador Judiciário designará os

funcionários de Justiça que auxiliarão o Senhor Secretário da Assembleia de

Apuramento Geral.

5. O Ponto de contacto para qualquer situação não prevista será o Senhor

Administrador Judiciário - telemóvel n.o 918817765.

III. Funcionamento da Assembleia de Apuramento Geral

A. No pretérito dia 24 de Novembro foi proferido despacho relativo à

composição da Assembleia de Apuramento Geral do círculo eleitoral de Santarém, a

qual será presidida por mim, na qualidade de Juiz Presidente do Tribunal Judicial da

Comarca de Santarém, e integrada pelo Senhor Dr. António Antunes Gaspar, Juiz de

Direito Jubilado e pela Senhora Dra. Carla dos Santos Ribeiro, Jt:jz de Direito em

exercício de funções no Jtizo do Comércio de Santarém - luiz 3, como juristas, tendo
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como Secretário da Assembleia de Apuramento Geral o Senhor Secretário de Justiça

Luís Filipe Duarte Simões - cÍ. arttgo 108.o, n.o 1, alíneas a), b) e e), da LEAR.

A Assembleia de Apuramento Geral iniciará os seus trabalhos no dia 1 de

Fevereiro de2002, pelas t horas, e terá lugar nas antigas instalações do Governo Civil

de Santarém, actualmente cedidas ao Comando Territorial da Guarda Nacional

Republicana, situadas no Largo do Carmo,2000-108 Santarém.

B. Para efeitos de concluir a composição da Assembleia de Apuramento Geral

do círculo eleitoral de Santarém, com dois professores de Matemática e seis presidentes

de assembleia ou secção de voto - artigo 108.o, n.o 1,, alineas c) e d) da LEAR -, solicite-

se ao Ministério da Educação e à Câmara Municipal de Santarém, respectivamente, que

procedam, logo que possível e no máximo até 3 dias antes da data designada para a

eleição - artigo 108.o, n.o 2, da LEAR - à sua comunicação ao Gabinete do Juu

Presidente do Tribunal Judicial da Comarca de Santarém.

C. Providencie-se pela obtenção das condições logísticas para o funcionamento

da Assembleia de Apuramento Geral no local designado, tendo em atenção, além do

mais, o contexto da pandemia COVID-19.

Comunique-se este despacho aos Senhores Juízes de Direito dos Juízos Central

e Locais Cíveis e de Competência Genérica do Tribunal Judicial da Comarca de

Santarém, ao Conselho Superior da Magistratura, à Administração Eleitoral da

Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna, aos Senhores Presidentes das

Câmaras Municipais do distrito de Santarém e aos Senhores Comandantes do

Comando Territorial da Guarda Nacionai Republicana e do Comando Distrital da

Polícia de Segurança Pública de Santarém.

Divulgue-senapógina electrónica da Comarca de Santarém.

Santarém, 16 deDezembro de2021'

O Juiz Presidente do Tribunal Judicial da Comarca de Santarém,

LV t-t
LUÍS MIGUEL CALDAS

JUIZ DE DIREITO
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