
Divisão de Administração Geral



A- Saco com material eleitoral

- 1 Envelope com duas cópias fotocópias dos cadernos eleitorais; 2 exemplares do 
caderno de atas; impressos, mapas e demais documentos eleitorais;

- 1 Embrulho com os Boletins de voto;

- 1 Envelope com matrizes em braille;

- 1 Envelope com modelos de protestos e reclamações não utilizados.

Material entregue pela Câmara Municipal



B- Saco com material de proteção individual e material de 
limpeza

Material entregue pela Câmara Municipal

• 10 Fatos de Proteção Química;

• 10 Máscaras FFP2;

• 25 Máscaras Cirúrgicas;

• 20 Pares de luvas;

• 6 Frascos de Álcool Gel;

• 1 Pano de Limpeza;

• 1 Detergente desinfetante de limpeza;

• 1 Saco de lixo.



Abertura e encerramento da votação

Abertura: 08H00

Encerramento: 19H00



1. Antes da abertura das Assembleias de Voto ao público;

2. Após o encerramento das Assembleias de Voto;

3. Entrega do material eleitoral na Câmara Municipal de
Esposende

Guia de Apoio



• O Presidente da Junta de Freguesia providencia a entrega dos votos
antecipados antes da abertura da Assembleia.

• A Assembleia de Voto é constituída por:

1. Presidente

1. Presidente – Suplente

1. Secretário 

2. Escrutinadores

1. Antes da abertura das Assembleias de Voto ao público



Procedimentos da mesa em relação ao voto antecipado

1. Após terem votado os elementos da mesa, e no caso de existirem votos
antecipados, o Presidente da Mesa procederá à sua abertura e lançamento na urna, de
acordo com o disposto nos números seguintes;

2. O Presidente entrega os subscritos azuis aos escrutinadores para verificarem se
o eleitor se encontra devidamente inscrito;

3. Feita a descarga no caderno de recenseamento, o Presidente abre os subscritos
azul e branco e introduz o boletim de voto na urna.

1. Antes da abertura das Assembleias de Voto ao público



Votação dos eleitores em confinamento

O Governo recomenda aos eleitores que se encontram em confinamento
obrigatório, que votem no dia 30 de janeiro entre as 18h00 e as 19h00,
aconselhando os restantes eleitores a fazê-lo entre as 08h00 e as 18h00;

Os eleitores devem ser portadores de máscara cirúrgica ou máscara FFP2,
certificada e descartável, devendo utilizar preferencialmente caneta própria;

Devem os membros de mesa usar máscara, cirúrgica ou máscara FFP2, durante
todo o período de funcionamento das operações eleitorais;



Votação dos eleitores em confinamento

A partir das 18h00 os membros de mesa devem usar fato de proteção química,
máscaras FFP2 e luvas cirúrgicas, para receber os eleitores em confinamento e
durante as operações de encerramento do ato eleitoral;

Os membros de mesa devem proceder à colocação do material de proteção
individual usado, incluindo batas, máscaras e luvas, em saco do lixo fornecido para
o efeito.



2. Após o encerramento das Assembleias de Voto ao público

Preenchimento  de tabela com os resultados eleitorais e 
posterior comunicação à Câmara Municipal 

(através de WhatsApp ou telemóvel) 

Contactos:                                      

Elsa Ramires: 930 424 719

Andreia Barros: 926 260 624

Susana Martins: 965 462 166



Separação de material eleitoral 
(a entregar no Edifício da Câmara Municipal)

• Envelope para o Presidente da Assembleia de Apuramento Geral (inclui atas, cadernos
eleitorais e ainda os boletins de voto com votos nulos e aqueles sobre os quais hajam
incidido reclamações ou protestos);

• Embrulho com boletins de votos não utilizados e os inutilizados ou deteriorados pelos
eleitores;

• Embrulho com boletins de voto com votos válidos e boletins de voto com votos em
branco;

• Envelope com matrizes em braille;

• Envelope com modelos de protestos e reclamações não utilizados;

• Material de Proteção Individual e de desinfeção não utilizado.



- Feita pelo Presidente de Mesa no edifício da Câmara Municipal

Obrigada pela vossa colaboração!

Elsa Ramires  

(elsa.ramires@cm-esposende.pt; tlm 930 424 719)

3. Entrega do material eleitoral na Câmara Municipal de
Esposende

mailto:elsa.ramires@cm-esposende.pt

