Modelo de queixa à Provedoria de Justiça
Link para o formulário da queixa: https://servicos.provedor-jus.pt:7777/Frontoffice/Forms/
FormDetails.aspx?Tipo=NovoPedido&FormularioId=7

Preenche com os teus dados pessoais

Não aplicável, segue para o próximo passo

Comissão Nacional de Eleitores e Secretaria-Geral do Ministério da Administração
Interna

Modelo
A Lei Orgânica nº 3/2020 de 11 de novembro estatui um regime excecional e temporário de exercício de direito de voto antecipado para os eleitores que estejam em
confinamento obrigatório, no âmbito da pandemia da doença COVID-19, em atos eleitorais e referendários a realizar no ano de 2021. O artigo 3º desta Lei e a Lei
Orgânica 4/2020 de 11 de novembro estabelecem as situações em que, decretado o confinamento obrigatório pela Direção-Geral de Saúde (DGS), podem os cidadãos
votar, tendo de preencher os seguintes requisitos:
1) Que o isolamento seja feito no respetivo concelho onde o eleitor está recenseado ou em concelho limítrofe;
2) Que o pedido para voto em confinamento seja feito entre 14 e 17 de Janeiro;
Como é evidente por estes requisitos, o direito fundamental e básico de voto está a ser visivelmente restringido. São vários os cidadãos portugueses que são obrigados a
fazer isolamento fora do seu concelho de recenseamento ou de concelho limítrofe, e são ainda mais os que ficaram em confinamento obrigatório por deteção da doença
COVID-19 ou mera suspeita entre 18 e 24 de Janeiro (dia de eleições). É uma clara supressão ao direito constitucionalmente previsto de voto que num Estado de Direito
Democrático não se compreende.
Eu entrei em isolamento no dia (preenche o dia) e pelos motivos supra mencionados fui impedido de votar. Faço parte dos cerca de 135 00 portugueses que entraram em
isolamento profilático ou que estão infetados com covid desde do dia 18 de Janeiro. 135 000 portugueses, alguns deles menores ou que já possam ter exercido o seu
direito de voto antecipadamente, mas grande parte deles que viram o seu direito de voto restringido.

Se já apresentaste queixa no CNE ou noutra entidade competente seleciona “Sim”

Modelo

Com esta queixa, pretendo que se apurem responsabilidades e que se promovam todos os meios possíveis para que este tipo de situação seja acautelado em próximas
eleições. Em setembro ou outubro terão lugar as Eleições Autárquicas e, no clima de incerteza causado pela pandemia, é imperativo que se prevejam e previnam situações
similares para as mesmas. Espero que ninguém nas próximas eleições seja impedido de votar por não estar isolado no seu concelho de recenseamento ou limítrofe ou por
não entrar em isolamento antes do dia previsto, para proteger a Democracia

Não sendo um campo obrigatório, pessoaliza aqui a tua queixa se assim o pretenderes

(Exemplo: Quando se pretende combater a abstenção e é esta a resposta que as Instituições Democráticas dão a quem quer efetivamente votar mas é
impossibilitado, o que se pode esperar dos que não querem?)

Anexa o que achares útil

Verifica os detalhes e confirma a tua queixa

Modelo de queixa à Comissão Nacional de Eleições
Link para o formulário da queixa: http://www.cne.pt/form/consulte-cne-queixas

Preenche com os teus dados pessoais

Comissão Nacional de Eleições e Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna
Modelo

A Lei Orgânica nº 3/2020 de 11 de novembro estatui um regime excecional e temporário de exercício de direito de voto
antecipado para os eleitores que estejam em confinamento obrigatório, no âmbito da pandemia da doença COVID-19, em
atos eleitorais e referendários a realizar no ano de 2021. O artigo 3º desta Lei e a Lei Orgânica 4/2020 de 11 de novembro
estabelecem as situações em que, decretado o confinamento obrigatório pela Direção-Geral de Saúde (DGS), podem os
cidadãos votar, tendo de preencher os seguintes requisitos:
1) Que o isolamento seja feito no respetivo concelho onde o eleitor está recenseado ou em concelho limítrofe;
2) Que o pedido para voto em confinamento seja feito entre 14 e 17 de Janeiro;
Como é evidente por estes requisitos, o direito fundamental e básico de voto está a ser visivelmente restringido. São vários os
cidadãos portugueses que são obrigados a fazer isolamento fora do seu concelho de recenseamento ou de concelho limítrofe, e
são ainda mais os que ficaram em confinamento obrigatório por deteção da doença COVID-19 ou mera suspeita entre 18 e 24
de Janeiro (dia de eleições). É uma clara supressão ao direito constitucionalmente previsto de voto que num Estado de Direito
Democrático não se compreende.
Eu entrei em isolamento no dia (preenche o dia) e pelos motivos supra mencionados fui impedido de votar. Faço parte dos
cerca de 135 00 portugueses que entraram em isolamento profilático ou que estão infetados com covid desde do dia 18 de
Janeiro. 135 000 portugueses, alguns deles menores ou que já possam ter exercido o seu direito de voto antecipadamente, mas
grande parte deles que viram o seu direito de voto restringido.
Com esta queixa, pretendo que se apurem responsabilidades e que se promovam todos os meios possíveis para que este tipo
de situação seja acautelado em próximas eleições. Em setembro ou outubro terão lugar as Eleições Autárquicas e, no clima de
incerteza causado pela pandemia, é imperativo que se prevejam e previnam situações similares para as mesmas. Espero que
ninguém nas próximas eleições seja impedido de votar por não estar isolado no seu concelho de recenseamento ou limítrofe
ou por não entrar em isolamento antes do dia previsto, para proteger a Democracia.

