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VOTO ANTECIPADO POR RAZOES PROFISSIONAIS - ARTIGO 118.2 LEOAL

Mario Fernando A. Pereira, Presidente da Camara Municipal de Alpiartpa, torna publico, nos termos e para os
efeitos do disposto no numero 1 do artigo 1189 da LEOAL (Lei Eleitoral dos Titulares dos Orgaos das Autarquias
Locals) que os Presidentes das Camaras Municipals devem garantir a possibilidade de exerticio do voto
antecipado durante todos os dias que integram o perfodo que a lei estabelece para esse efeito - entre os dias 2 1
e 26 de setembro - incluindo os dias de sabado e domingo, pelo que se indica o seguinte contacto para solicitar
que urn elemento do Municipio se desloque as InstalagSes da sede do Municipio para garantir a possibilidade de
exercer voto antecipado durante as horas correspondentes ao horario normal de funcionamento dos services
municipals (Entre as 9:00H e as 17:301-1) nos dias 23 e 24 de setembro:

Contacto Telefonico: 96 46 48 488
0 cidadao que pretenda exercer o direito de voto antecipado por razoes profissionais deve, para o efeito, dirigirse as instalagoes da sede do Municipio, entrando em contacto com o numero de telefone indicado, e ser
portador cartao de cidadao, Bilhete de Identidade ou outro documento identificativo como carta de condugao ou
passaporte do seu Cartao de Eleitor (ou certidao de eleitor ou impressao de consulta ao sitio do Ministerio da
A d m i n i s t r a t e Interna, em www.recenseamento.mai.gov.pt). Deve ainda apresentar documento comprovativo
do impedimento

emitido pelo superior hierarquico

ou entidade patronal,

ou

outro que comprove

suficientemente a exist§ncia do impedimento.

Municipio de Alpiarga, 22 de setembro do ano 2017.
0 Presidente da Camara,

Mario Fernando A. Pereira

Para geral conhecimento se publica este Edital que vai ser afixado no Edificio dos Pa?os do Municipio, bem como
no site deste Municipio em www.cm-alpiarca.pt.
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