
Na posse destes documentos, o eleitor vota, em condições 
que garantam o segredo de voto, do seguinte modo:

Preenche o boletim de voto e dobra-o em quatro;

Introduz o boletim no envelope branco, que fecha;

Introduz o envelope branco e o documento 
comprovativo do impedimento no envelope azul, 
que fecha.

O envelope azul é depois lacrado e assinado no verso, de 
forma legível, pelo eleitor e pelo Presidente da Câmara 
Municipal.

O Presidente da Câmara Municipal entrega ao eleitor um 
recibo comprovativo do exercício do direito de voto e no dia 
do referendo entrega o envelope azul à mesa da assembleia 
de voto do eleitor.
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REFERENDO LOCAL

União das Freguesias 
de Barroselas e Carvoeiro
15 de agosto de 2022



PARA VOTAR ANTECIPADAMENTE
SE ESTÁ

 e é : 

Trabalhador dependente, trabalhador independente ou 
profissional liberal e está impedido de se deslocar à 
assembleia de voto no dia do referendo, por imperativo 
decorrente das suas funções profissionais; 

Militar ou Agente das Forças e Serviços que exerçam 
funções de Segurança Interna(*), Bombeiro ou Agente 
da Proteção Civil que esteja impedido de se deslocar à 
assembleia de voto por imperativo inadiável de exercício 
das suas funções; 

Trabalhador marítimo, aeronáutico, ferroviário ou 
rodoviário de longo curso que por força da sua atividade 
profissional se encontre presumivelmente embarcado ou 
deslocado no dia da realização do referendo;

Membro que represente oficialmente seleções 
nacionais, organizadas por federações desportivas 
dotadas de utilidade pública desportiva e se encontra 
deslocado no estrangeiro em competições desportivas, no 
dia da realização do referendo.

Deve apresentar-se na Câmara Municipal de Viana do 
Castelo, entre os dias 5 e 10 de agosto de 2022.

• Cartão de Cidadão/Bilhete de Identidade (ou outro 
documento identificativo, como carta de condução ou 
passaporte);

• Documento comprovativo do impedimento assinado 
pelo superior hierárquico, pela entidade patronal ou outro 
documento que comprove suficientemente a existência do 
impedimento.

Depois de se identificar perante o Presidente da Câmara 
Municipal e fazer prova do impedimento, cada eleitor recebe:

• Um boletim de voto;

• Dois envelopes: um azul e um branco.

DEVE LEVAR

DEVE RECEBER

RECENSEADO NA UNIÃO DAS 
FREGUESIAS DE BARROSELAS E 
CARVOEIRO

(*) São Forças e Serviços de Segurança Interna: Guarda Nacional 
Republicana, Polícia de Segurança Pública, Polícia Judiciária, Órgãos dos 
Sistemas de Autoridade Marítima e Aeronáutica e Serviço de Informação de 
Segurança.


