
Introduz o envelope branco e o documento 
comprovativo do impedimento no enve-

lope castanho, que é fechado e lacrado na 
presença do eleitor;

O Presidente da Câmara ou quem o substi-
tuir elabora, em duplicado, o recibo com-

provativo do voto antecipado, no qual consta o 
nome do eleitor e seu domicílio, número de docu-
mento de identificação, número de inscrição no 
recenseamento e assembleia de voto a que 
pertence, assinando-o, autenticando-o o com 
carimbo ou selo branco do Município, entregando 
original ao eleitor;

O Presidente da Câmara entrega ao eleitor 
o comprovativo do voto antecipado e 

endereça o envelope castanho à mesa da assem-
bleia de voto do eleitor, e manda entrega – lo, 
contra recibo, ao presidente da mesa de assem-
bleia de voto onde o eleitor está inscrito, juntam-
ente com os boletins de voto na véspera da 
eleição, ou mais tardar até às 7:00 horas do dia da 
eleição 25 de Outubro de 2020 nas mesas de 
assembleias de voto.

1 Boletim de voto da cor branca; 1 boletim de 
voto da cor azul; 1 envelope branco e 1 enve-
lope castanho, em condições que garantam o 
segredo de voto, o eleitor:

Preenche os dois boletins de voto e 
dobra-os em quatro;

Introduz os boletins no envelope branco, 
que é fechado pelo presidente da câmara 

na presença do eleitor, e ambos assinam no 
verso;

PEDIDO DE VOTAÇÃO ANTECIPADA:

INSTRUÇÃO DO PEDIDO:

- Preencha o formulário, disponibilizado, pelo 
Serviço Central de Apoio ao Processo Eleitoral e 
disponível no site www.cne.cv, pedindo ao Presi-
dente da Câmara do Concelho em que se encon-
tra recenseado, a disponibilização de documen-
tação necessária para votação, solicitando docu-
mentação necessária ao exercício do direito de 
até ao dia 5 de Outubro de 2020;

O pedido deve ser acompanhado dos seguintes 
documentos:

- Fotocópia simples de qualquer documento de 
identificação civil (B.I ou passaporte);

- Comprovativo de inscrição no Recenseamento 
eleitoral

- Documento comprovativo do impedimento 
passado pelo medico e confirmado pelo estabe-
lecimento hospitalar.

O Presidente da Câmara em que se encontre 
recenseado depois de analisar elaborar a lista 
dos eleitores admitidos a votar antecipadamente 
envia, através do Delegado da CNE:

Ao eleitor, a documentação necessária ao 
exercício do voto, acompanhada dos docu-

mentos remetidos junto com o pedido do eleitor, 
até ao dia 8 de Outubro de 2020;  
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Ao Presidente da Câmara do Município 
onde o eleitor se encontra preso ou inter-

nado, a relação nominal dos referidos eleitores, 
bem como os estabelecimentos hospitalares e 
prisionais até ao dia 8 de Outubro de 2020;

A votação antecipada nos estabelecimentos 
hospitalares e prisionais terá lugar entre 12 a 15 de 
Outubro de 2020, em dia e hora previamente 
anunciado ao respetivo Diretor

COMO VOTAR:
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Se está preso, ou internando por 
motivo de doença, e por esse motivo 

está impedido de se deslocar à 
assembleia de voto no dia da eleição, 

pode votar antecipadamente. 
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Doentes internados
e presos

Linha verde: 8001014
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BU VOTU É BU FUTURO.
BÁ VOTA!

O TEU VOTO É O TEU FUTURO.
VÁ VOTAR!


