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Quem pode votar

Requisitos: 

Para poder votar nas eleições municipais de Toronto é necessário:

•	 Ser cidadão canadiano; 
•	 Ter pelo menos 18 anos; 
•	 Ser residente na cidade 

de Toronto ou, não sendo 
residente, possuir ou arrendar, 

ou o respetivo cônjuge, bens 
imobiliários nesta cidade; 

•	 Não estar proibido por lei, de 
votar.

Nas eleições municipais de Toronto, cada munícipe tem apenas direito a um 
voto, independentemente do número de bens imobiliários que possua ou 
arrende neste município. O voto deve ser efetuado no círculo eleitoral da área 
de residência.

Como votar

No local de voto, os membros da mesa eleitoral vão proceder da seguinte 
maneira:
•	 Indicar onde se deve dirigir;
•	 Pedir	a	sua	identificação	e	verificar	se	a	sua	morada	se	encontra	dentro	

dos limites do município; 
•	 Verificar	se	o	seu	nome	se	encontra	no	caderno	eleitoral	e	riscar	o	seu	

nome do mesmo; 
•	 Colocar o seu boletim de voto numa pasta secreta e mostrar-lhe como 

marcar o voto; 
•	 Indicar onde se encontra o ecrã de voto.

Como deve proceder:
•	 Marque no seu boletim de voto a área 

oval que se encontra à direita do nome do 
candidato em quem pretende votar.

•	 Vote apenas uma vez para cada 
departamento.

 ▫ Se se enganar, ou na própria da hora decidir alterar as suas 
intenções de voto, devolva o seu boletim de voto a um dos membros 
da mesa eleitoral que o anulará e lhe entregará outro. 

•	 Coloque o seu boletim de voto já marcado na pasta secreta e entregue-a 
a um membro de mesa eleitoral que por sua vez, dará entrada do seu 
boletim de voto no tabulador.

 ▫ No caso de o seu boletim de voto apresentar algum problema, 
o tabulador irá automaticamente rejeitá-lo. Se tal acontecer, um 
membro da mesa eleitoral dar-lhe-á a escolher se deseja preencher 
um novo boletim de voto ou quer dar entrada no tabulador do seu 
boletim tal como está marcado.
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 ▫ Se tiver alguma dúvida sobre como marcar devidamente o seu 
voto, não hesite em pedir uma explicação a qualquer um dos 
membros da mesa eleitoral.

•	 A	sua	votação	ficará	concluída	depois	do	seu	boletim	de	voto	ter	sido	
aceite pelo tabulador. 

Declarações

Nº. 1 - Declaração de votante

Se houver alguma objeção sobre se preenche ou não os requisitos para 
poder	votar,	é	necessário	fazer	uma	declaração	juramentada	para	confirmar	
que pode exercer o seu direito de voto. (Ver: Requisitos)

Eu, [nome do(a) votante], abaixo assinado, declaro que preencho os 
requisitos necessários para poder exercer o meu direito de voto e que 
ainda não votei nestas eleições.

Nº. 2 – Declaração de Intérprete

Se necessitar da ajuda de um intérprete, pode pedir a qualquer pessoa 
para desempenhar esse papel, desde que essa pessoa não seja um dos 
candidatos nem faça parte da mesa eleitoral. 
Para tanto, o(a) intérprete terá que assinar uma declaração juramentada 
antes de lhe poder prestar ajuda. O(a) intérprete não poderá no entanto 
acompanhar o votante atrás do ecrã de voto.

Eu, [nome do(a) intérprete], abaixo assinado(a), declaro que traduzirei 
fielmente	quaisquer	declarações,	documentos,	perguntas	feitas	ao	
eleitor bem como as respetivas respostas.

Nº. 3 – Declaração de Amigo do Eleitor

Se por qualquer razão se encontrar incapacitado(a) de marcar o seu boletim 
de voto, pode pedir a um amigo(a) que o(a) ajude nesse sentido. Esse 
amigo(a) pode acompanhá-lo(a) até ao local da marcação do voto atrás do 
ecrã de voto.

Eu, [nome do amigo(a)], abaixo assinado(a),declaro que:
•	 Marcarei o boletim de voto tal como me for indicado pelo(a) votante.
•	 Não	tentarei	influenciar	o(a)	votante	das	suas	intenções	de	voto.
•	 Manterei completo sigilo sobre a opção de voto do(a) votante. 
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Provas	de	Identificação
Abaixo indicadas estão as provas de identificação que pode apresentar 
com o seu nome e morada de Toronto, que o(a) habilitam a exercer o 
seu direito de voto nas eleições municipais. O cartão de informação de 
voto não serve de identificação.

•	 Carta de condução do Ontário 
•	 Cartão dos Serviços de Saúde do 

Ontário	(cartão	com	fotografia	e	
morada)

•	 Cartão	do	Ontário	com	fotografia
•	 Livrete de viatura registada no 

Ontário 
•	 Um cheque pessoal cancelado
•	 Declaração de hipoteca ou 

contrato de arrendamento relativo 
a propriedade situada no Ontário

•	 Apólice de seguros ou extrato da 
seguradora

•	 Contrato de empréstimo ou 
qualquer outro contrato celebrado 
com	uma	instituição	financeira.	

•	 Documento	emitido	ou	certificado	
por um tribunal do Ontário

•	 Qualquer outro documento emitido 
pelo governo do Canadá, pelo 
governo  provincial do Ontário, ou 
por qualquer município situado 
no Ontário ou por uma agência 
governamental

•	 Qualquer documento emitido 
por um Conselho Aborígene do 
Ontário estabelecido pela lei 
Indian Act (Canadá)

•	 Notificação	de	liquidação	do	
Imposto sobre o Rendimento 

•	 Declaração de Abono de Família 
•	 Extrato do Subsídio de 

Desemprego, formulário T4E 
•	 Extrato do Subsídio para Idosos, 

formulário T4A (OAS) 
•	 Extrato de Pensionista, formulário 

T4A (P) 
•	 Extrato de contribuições para a 

reforma. 

•	 Extrato de depósito direto para o 
Ontario Works.

•	 Declaração de depósito direto para 
o	Programa	de	Apoio	a	Deficientes	
do Ontário 

•	 Extrato da Comissão para a 
Segurança no Trabalho e de 
Seguro de Trabalho, formulário 
T5007 

•	 Notificação	do	Imposto	Predial
•	 Extrato do Cartão de Crédito, 

conta bancária ou RRSP, RRIF, 
RHOSP ou declaração T5

•	 Cartão do CNIB ou outro de 
qualquer organização de caridade 
registada que preste assistência a 
deficientes

•	 Cartão ou registo de hospital 
•	 Documento que indique residência 

universitária, emitido pelos 
serviços competentes de qualquer 
estabelecimento de ensino pós-
secundário 

•	 Documento comprovativo de 
residência em Lar de Idosos como 
estipulado na lei Long-Term Care 
Homes Act, 2007, emitido pelo 
Administrador da instituição

•	 Conta da água, eletricidade, gás, 
telefone ou cabo 

•	 Canhoto de cheque, declaração 
T4 ou recibo de salário passado 
pelo empregador

•	 Histórico escolar ou boletim 
escolar emitido por um 
estabelecimento de ensino pós-
secundário


