
 

 

      

 

      

 

EDIÇÃO: JANEIRO 2019

INFORM 
COMUNICAÇÃO E IMAGEM 
DECLARAÇÕES AOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 

MEIO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL: JORNAL PALAVRA
�
EDIÇÃO: FEVEREIRO 2019 

JORNAL PALAVRA 

Com o objetivo de documentarmos notícia que 

pretendemos publicar no próximo número de 

PALAVRA e em complemento à informação já 

divulgada pela CIMAC, solicitamos as seguintes 

informações: 

VOTO ELETRÓNICO: 

1. Quantas mesas de voto vão ser instaladas 

no nosso concelho? 

GABINETE DE COMUNICAÇÃO E IMAGEM – 

No concelho vão ser instaladas duas mesas de 

voto eletrónico (na cidade de Reguengos de 

Monsaraz) e 17 mesas de voto tradicional. 

2. Onde estarão localizadas? 

GCI – Atendendo à abolição do número de ele-

itor e à consequente organização dos cadernos 

eleitorais por ordem alfabética, surge a necessi-

dade de concentração dos locais de voto da 

cidade de Reguengos de Monsaraz num único 

sítio, para não existirem dúvidas quanto ao local 

onde os eleitores exercerão o seu direito de 

voto. A localização das mesas de voto foi estu-

dada pelos serviços técnicos do município para 

não existirem constrangimentos dos eleitores 

na deslocação ao local de votação (foram pon-

derados fatores como zonas de estaciona-

mento na envolvente, acessibilidades a elei-

tores com mobilidade reduzida, serviço de 

transporte público, entre outros). É intenção do 

município analisar a proposta de localização 

das mesas de voto na cidade, num primeiro 

momento, e antes da sua divulgação pública, 

em reunião de trabalho a reagendar com os par-

tidos políticos com representação no concelho. 

Nas outras localidades da freguesia de 

Reguengos de Monsaraz e nas restantes fre-

guesias do concelho, as mesas tradicionais 

estarão instaladas nos locais habituais. 

3. O eleitor deve ser portador de que docu-

mentação?  

GCI – Com a alteração da legislação do recense-

amento eleitoral introduzida pela Lei n.º 

47/2018, de 13 de agosto, o eleitor passa a ser 

identificado pelo número de identificação civil, 

pelo que deverá ser portador do Cartão do 

Cidadão ou do Bilhete de Identidade no 

momento em que se apresenta na mesa de 

voto para votação. Com esta alteração legisla-

tiva, que não decorre da implementação do pro-

jeto piloto do Voto Eletrónico, mas que é de 

âmbito geral, a identificação pelo número de 

eleitor deixa de existir. 

4. Como será composta a Mesa de Voto? 

GCI – A mesa de voto eletrónica será composta 

nos mesmos moldes da mesa de voto tradicio-

nal: um presidente de mesa, vice-presidente da 

mesa e por três vogais (um secretário e dois 

escrutinadores). 

1 
/REGUENGOSCOMVIDA WWW.CM-REGUENGOS-MONSARAZ.PT GERAL@CM-REGUENGOS-MONSARAZ.PT/ 


	Página 1

