Município de Alpiarça

EDITAL N.º 63/2021
VOTO ANTECIPADO - MOTIVOS PROFISSIONAIS;
Mário Fernando A. Pereira, Presidente da Câmara Municipal de Alpiarça, torna publico que o voto
antecipado por Motivos Profissionais, destinado a todos os eleitores que reúnam condições para
exercer o voto antecipado, por motivos profissionais, conforme previsto no número 1, alíneas a), b),
c), d) e g) do artigo 117° e números 1 a 7 do artigo 118º da LEOAL - Lei Eleitoral dos Órgãos das
Autarquias Locais, aprovada pela Lei Orgânica 0 1/2001, de 14 de agosto, na redação em vigor,
decorrerá entre os dias 16 e 21 de setembro de 2021, inclusive, no Edifício da Câmara Municipal de
Alpiarça, entre as 9:00H e as 17:30H. ----------------------------------------------------------------------------------No ato da votação os eleitores devem fazer prova do impedimento invocado, através da
apresentação de documento assinado pelo seu superior hierárquico ou pela entidade patronal, ou
ainda outro documento que comprove suficientemente a existência do impedimento ao normal
exercício do direito de voto e serem portadores do cartão do cidadão, bilhete de identidade ou
outro documento identificativo, como a carta de condução ou o passaporte. ------------------------------Durante o fim-de-semana, nos dias 18 e 19, solicita-se que antes de deslocar às instalações do
município para exercer o seu direito de voto, previamente contacte o Município para agendar a sua
deslocação, para o número de telefone a seguir indicado: 969411488; -------------------------------------O Presidente da Câmara Municipal,
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Para geral conhecimento se publica este Edital e outros de igual teor, que vão ser afixados no
Edifício dos Paços do Município e da Junta de Freguesia, bem como no site deste Município em
www.cm-alpiarca.pt. ------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Município de Alpiarça

CERTIDÃO

--- ________________________________________________________, funcionário da Câmara Municipal
de Alpiarça. –------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Certifica, para os devidos efeitos, que procedeu hoje à afixação do Edital n.º ______ /2021 nos lugares
públicos do costume. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Alpiarça, _______ de ____________ de 2021. ------------------------------------------------------------------------------

O Funcionário,

_______________________________________________
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