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Exmo. Senhor

Câmara Munic ipal de Torres ras

Av. 5 de Outubro

2560 - 27O Torres Vedras

CC:

Sua Referência

ASSUNTO: Eleição para o Parlamento Europeu - 26 de Maio de 20í9

Nos termos do estabelecido no artigo 97o, n.os 1 e 2 da Lei Eleitoral para a Assembleia da República

(Lei n.' 14179, de í 6 de Maio, com a redação que lhe foi dada pela Lei n.o 10/95, de 7 de abril)

aplicável, ex vi art.o 1o da Lei 14187, de 29 de abril, as mesas das assembleias eleitorais podem exigir

aos eleitores afectados por doença ou deficiência física notórias, atestado comprovativo da

impossibilidade de exercerem por si o direito de voto, para que possam fazê-lo acompanhados de

outro cidadão eleitor por si escolhido que garanta a fidelidade de expressão do seu voto.

Os referidos atestados são emitidos pelos médicos que exercem poderes de autoridade sanitária na

área do município e sáo autenticados com o respectivo selo de serviço.

Assim, solicitamos a V. Ex." que dê conhecimento às Juntas de Freguesia e às respectivas Mesas

das Assembleaas Eleitorais que com vista à emissão destes atestados estará o Centro de Saúde de

Torres Ved . sito na Rua Fernando Barros Ferreira Leal s.n. Co nouinha 2560 - 253 Torres Vedras.

Deta Sua Comunicação Data

13t05t2019

aberto no dia das e leicóes. durante o período de funcionamento das assembleias de voto - das 8h

às 19h (no3 do mesm o ârtioo).

Caso algum eleitor pretenda a emissão do mesmo atêstado de Íorma antecipada deverá contactar

previamente a Unidade de Saúde Pública Moinhos através do teleíone 26í 336 37O, de 2' a 6a

feira entre as th00 e as 17h30 para agendamênto.

Com os melhores cumPrimentos,

O Deleg ado de Saúde Coordenador do ACES Oeste Sul

Carlos Orta Gomes

agrupamento dê Centros oe Saride Oeste sut- Uniclade de Seúde Pública Moinhos

Sede:
R. Femando BarÍos FerÍeira Leel s.n Conquinha

2560-253 ToÍros Vedra3

Telef. 261 336 370 # Fax 261 336 364

Email uso oêslêsul@arslúmin_seude ot
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