
 

Manual 
eleitoral 

Eleições municipais 
dos dias 6 e 7 de 

Novembro de 2021 

As eleições municipais dos dias 6 e 7 
de Novembro de 2021 visam 
preencher os cargos de presidentes 
das câmaras das cidades e dos 
diferentes bairros, assim como os 
vereadores (as) da Cidade e dos 
bairros. 

As 103 pessoas que serão eleitas 
nessa ocasião, irão representá-lo até 
2025. O seu voto contribuirá para 
modelar a Cidade. 

Para votar, os eleitores (as) devem 
estar inscritos (as) na lista eleitoral 
municipal. 

Tradução de cortesia 
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Quem pode votar numa eleição municipal ? 

Para votar, uma pessoa tem de estar inscrita na lista 
eleitoral, ter 18 anos  ou mais no dia 7 de Novembro de 
2021 e satisfazer as seguintes condições no dia 1o de 
Setembro de 2021: 

• Possuir a nacionalidade canadiana; 
• Não se encontrar sob a curatela; 
e 

o Ter domicilio em Montréal e residir no Québec pelo 
menos há 6 mêses;  

ou 
o Ser proprietário dum imóvel ou ocupante dum 

estabelecimento de empreendimento em Montréal 
pelo menos há 12 mêses. 

Como posso saber se estou inscrito (a) para votar ? 

Consulte o cabeçalho do Aviso de Registro (Avis 
d’inscription) anexado a este manual. Se o seu nome 
aparece é porque está inscrito (a). 

Também pode verificar a sua inscrição, acedendo a 
elections.montreal.ca. 

Para votar, o seu nome deve figurar na lista eleitoral 
municipal. 

 

Que devo fazer para me inscrever na lista eleitoral 
municipal, ou se constacto que existem erros no Aviso 
de registro (Avis d’inscription) ? 

Apresente-se numa comissão de revisão da sua escolha 
entre o 12 e o 18 de Outubro de 2021. A lista das 
comissões de revisão figura no envio que recebeu. 

Depois do dia 18 de Outubro de 2021, não será mais 
possivel inscrever-se para votar. 

 

Sou uma pessoa domiciliada em Montréal e por um 
motivo de saúde estou incapacitada de me 
deslocar.  Como posso inscrever-me ? 

Visite elections.montreal.ca e imprima o formulário Demande 
de révision à la liste électorale. Complete este formulário e 
devolva-o acompanhado duma fotocópia dos documentos 
justificativos. O seu formulário deverá ser recebido o mais 
tardar no dia 18 de Outubro de 2021. Leve em consideração 
os atrasos postais. 

Eu moro numa residência privada para idosos, 
num centro residencial, num centro de acolhimento 
ou qualquer outro establecimento admissível. 
Como posso inscrever-me ? 

Visite elections.montreal.ca para tomar conhecimento dos 
establecimentos admissíveis e imprima o formulário 
Demande de révision à la liste électorale. Imprima e 
complete esse formulário. Devolva-o anexando uma 
fotocópia dos documentos justificativos ou uma atestaçâo 
dum funcionario do establecimento onde mora. O seu 
formulário deverá ser recebido o mais tardar no dia 18 de 
Outubro de 2021. Leve em consideração os atrasos 
postais. 

Também pode apresentar-se numa das comissões de 
revisão entre o 12 e o 18 de Outubro de 2021. Um esposo 
(a) ou familiar pode fazer o pedido em seu nome. 

 
Quando poderei votar ? 

Haverá dois fins de semana completos onde poderá votar. 

O voto anticipado ocorrerá no sábado dia 30 e domingo 
dia 31 de Outubro 2021 das 9 h 30 ás 20 h 00. 

A eleição ocorrerá no sábado dia 6 e domingo dia 7 de 
Novembro de 2021 das 9 h 30 ás 20 h 00. 

Onde vou votar ? 

Consulte o documento « Où vais-je voter » ? sur 
elections.montreal.ca. Aí encontrará rápidamente a morada 
do local onde deverá votar. 

Uma Carta lembrete será também enviada aos eleitores (as) 
inscritos uns dias antes do voto antecipado. 

VERIFICAR 

INSCREVER-SE 

INFORMAR-SE 



 

Estou incapacitado (a) por uma razão de saúde de me 
deslocar ou sou cuidador dum eleitor (a) que está 
incapacitado de se deslocar. Como faço ? 

O voto por correspondência é oferecido aos eleitores (as) 
que estão incapacitados de se deslocarem por motivos 
de saúde, e também aos cuidadores (que residem na 
mesma morada). 

Para fazer um pedido de voto por correspondência, 
complete o formulário previsto para esse efeito no 
documento elections.montreal.ca ou ligue para 514 872-
VOTE(8683). O seu pedido de voto por correspondência tem 
de ser feito o mais tardar no dia 27 de Outubro de 2021. 

Eu moro numa residência privada para idosos, num 
centro residencial, num centro de acolhimento ou em 
qualquer outro estabelecimento admissível.   Como 
poderei votar ? 

Poderá votar por correspondência fazendo o pedido o 
mais tardar no dia 27 de Outubro de 2021. O voto por 
correspondência substitui o voto móvel. 

Também pode optar por votar pessoalmente no local 
indicado no seu cartão lembrete (carte de rappel), enviado 
antes da data do voto anticipado. 

O COVID-19 poderá modificar o meu local de voto ? 

As medidas sanitárias recomendadas pela saúde pública 
serão aplicadas nos locais de voto. Poderá votar 
securitáriamente. Se precisar de se isolar por causa do 
COVID-19, poderá pedir para votar por correspondência 
do 17 ao 27 de Outubro de 2021. Pode fazer esse pedido 
completando o formulário no elections.montreal.ca ou 
ligando para 514 872-VOTE (8683). 

As pessoas em isolamento devido ao COVID-19 e que 
desejarem podem dirigir-se a uma comissão de revisão 
deverão fazer um pedido por escrito. A data limite para a 
receção dos pedidos de revisão é no dia 18 de Outubro 
pelas 19 h 00. 

Quem pode votar por correspondência ? 
O voto por correspondência é uma novidade destinada 
aos eleitores (as) que : 

• Moram numa residência para idosos admissivel, em 
Montréal; 

• Estão incapacitados de se deslocarem ou são um (a) 
cuidador (a) dum (a) eleitor (a) que reside na mesma 
morada de Montréal; 

• Estão em isolamento por causa da COVID-19. 

 
Como posso preparar-me para votar ? 

A lista das pessoas candidatas no seu distrito eleitoral 
está disponível no elections.montreal.ca. Nos locais de voto, 
é obrigatório o uso de máscaras de procedimento ou capa 
de rosto. Deverão brevemente retirar a máscara para 
identificação. 

Para votar precisa : 

• duma máscara de procedimento ou capa de rosto; 
• duma caneta preta ou azul ou dum lápis; 
• do seu cartão de seguro de saúde, carta de condução, 

passaporte canadiano, certidão de estado de indio ou 
cartão das Forças armadas. 

Os locais de voto, são universalmente 
acessíveis.  Contacte-nos para saber mais sobre as 
medidas podendo facilitar o exercicio do seu direito de voto. 

 

VOTAR 

Gostaria de trabalhar para as eleições 
municipais. Que devo fazer ? 

Vários postos de trabalho remunerados 
estão disponíveis nos dias 30 e 31 de Outubro 
assim como nos dias 6 e 7 de Novembro de 
2021.  

Preencha o formulário de aplicação online. 

Deve ter pelo menos 16 anos, possuir um 
número de segurança social e ter acceso a um 
endereço de email válido. 

CONTATE-NOS 

514 872-VOTE (8683) 

elections.montreal.ca 

elections@montreal.ca 

num dos 25 pontos de serviço de Élections Montréal. 

 

SIGA-NOS 


