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Registre  

para   otar
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Quem pode registrar para votar?
Você pode registrar para votar se:

•  Tem cidadania canadense,

• Tem 18 anos de idade ou mais,

•  Você morou na Columbia Britânica nos 
últimos seis meses e

•  Você não está disqualificado para votar.

 

Porque devo registrar?
Você deve estar registrado como um eleitor 
provincial:

•  Para votar numa eleição provincial, um 
plebiscito ou uma eleição suplementar,

•  Para assinar um recall político ou uma 
iniciativa para uma petição ou campanha,

•  Para angariar assinaturas durante o recall ou 
iniciativa para uma campanha.

Como devo me registrar?
É fácil. Você pode:

•  Registrar online no site  
www.elections.bc.ca/ovr,

•  Ligar para Elections BC pelo Disque-grátis: 
1-800-661-8683,

•  Registrar num Centro de Serviço de BC or 
Elections BC em Victoria ou,

•  Enviar um formúlario de Requerimento 
para Registro para Elections BC pelo correio, 
por email ou fax - os formulários estão 
disponíveis online no site www.elections.
bc.ca e em qualquer Centro de Serviço de BC.

Estou registrado, mas mudei de 
endereço.

•  Você pode atualizar seu registro online ou

•  Ligar para Elections BC pelo Disque-grátis.

Você sabia?

•  Elections BC, Elections Canada e muitos 
municípios trabalham em conjunto para 
manter a lista de eleitores provinciais 
atualizada.

•  Eleições federais são administradas pelo 
Elections Canada.

•  Eleições municipais são administradas pelos 
governos locais.

Você tem alguma pergunta?

•  Ligue para Elections BC pelo Disque-grátis 
1-800-661-8683 / TTY: 1-888-456-5448,

•  Envie um email para:  
electionsbc@elections.bc.ca,  
ou

•  Visite o site: www.elections.bc.ca

Mantenha sempre a informação do seu 
registro de eleitor atualizada.

Registre para   otar



OFFICE USE ONLY

VOTER INFORMATION (Fields marked  are mandatory)
LAST NAME  FIRST NAME  MIDDLE NAME(S)  BIRTHDATE (YYYY/MM/DD) 

GENDER BC DRIVER’S LICENCE BCID LAST 6 DIGITS OF PHN LAST 6 DIGITS OF SIN TELEPHONE NUMBER

HOME ADDRESS  Is your mail delivered to this address?      YES      NO
APT NUMBER BUILDING NUMBER STREET NAME CITY / TOWN POSTAL CODE

MAILING ADDRESS  (If your mail is not delivered to your home address)
CITY / TOWN POSTAL CODE

IF YOU ARE CHANGING YOUR VOTER RECORD (Please complete all fields above)
PREVIOUS NAME (If you are changing your name on your voter record)
LAST NAME FIRST NAME MIDDLE NAME(S)

PREVIOUS HOME ADDRESS (If you have moved from the address on your voter record)
APT NUMBER BUILDING NUMBER STREET NAME CITY / TOWN POSTAL CODE

APPLICATION TO REGISTER OR UPDATE A 
PROVINCIAL VOTER REGISTRATION

Personal information collected on this form will be used to register voters or to update voter 
information as authorized under the Election Act and the Freedom of Information and Protection of 
Privacy Act.  Any unauthorized use of this information is a violation of Section 275 of the Election 

Act and is punishable by a fine of up to $20,000, or imprisonment for up to two years, or both.

200A 
(16/06)

By submitting this form, you are confirming that you meet the following requirements:
• You are a Canadian citizen
• You have been a resident of B.C. for the past six months
• You are 18 years of age or older or, if an election is currently in progress in your electoral district,
 you will be turning 18 years of age on or before General Voting Day
• You are not disqualified from voting

You may only apply for yourself - you may not apply for someone else
WARNING:  It is an offence to make a false statement under the Election Act.

PLEASE PRINT IN BLOCK LETTERS

A non-partisan O�ce of the Legislature

Please submit your registration application to Elections BC:
Mailing Address:  PO Box 9275 Stn Prov Govt, Victoria, BC  V8W 9J6
Fax:  250-387-3578 / Toll-free Fax:  1-866-466-0665
Email:  voterservices@elections.bc.ca
Website:  www.elections.bc.ca

If you have questions about registering to vote, please call Elections BC Voter Services 
at 250-356-9325 or toll-free at 1-800-661-8683.

Access to the voters list is restricted under the Election Act 
to protect the privacy rights of individuals. If you have questions about privacy, 

email privacy@elections.bc.ca

FORMULÁRIO PARA INSCRIÇÃO OU  
ATUALIZAÇÃO DE UM ELEITOR DA PROVÍNCIA

Informação pessoal coletada neste formuário será usada para inscrever eleitores ou 
atualizar os dados do eleitor, conforme autorizado pela Lei Eleitoral e a Lei de Liberdade 
de Informação e Proteção a Privacidade. Qualquer uso indevido dessa informação é uma 
infração prevista no artigo 275 da Lei Eleitoral e punível com uma multa de $20,000, or 

prisão em até dois anos, ou ambas.

FAVOR ESCREVER EM LETRAS DE FORMA

INFORMAÇÕES SOBRE O ELEITOR  
(Campos assinalados com  são obrigatórios)

Favor enviar sua inscrição para a Elections BC:
Endereço para correspondência: PO Box 9275 Stn Prov Govt, Victoria, BC  V8W 9J6
Fax: 250-387-3578 / Fax Disque-grátis: 1-866-466-0665
Email:  voterservices@elections.bc.ca
Website:  www.elections.bc.ca

SOBRENOME
PRIMEIRO NOME

NÚMERO DA CARTEIRA DE MOTORISTA DE BC
IDENTIDADE DE BC

NOME ANTERIOR  
(Se você estiver mudando seu nome no seu cadastro de eleitor)

NÚMERO DO TELEFONE
ÚLTIMOS 6 NÚMEROS DO SEGURO SOCIAL

ÚLTIMOS 6 DÍGITOS DA IDENTIFICAÇÃO PESSOAL DE SAÚDE (PHN)

SOBRENOME
PRIMEIRO NOME

CIDADE/MUNICÍPIO

CÓDIGO POSTAL

CIDADE/MUNICÍPIO

CÓDIGO POSTAL

ENDEREÇO RESIDENCIAL ANTERIOR 
(Se você mudou de endereço no seu cadastro de eleitor)

NÚMERO DO APARTAMENTO
NÚMERO DO EDIFÍCIO

NOME DA RUA

NOME(S) DO MEIO

CIDADE/MUNICÍPIO

CÓDIGO POSTAL

[Portuguese]

Ao enviar este formulário, você confirma 
que preenche os seguintes requisitos:

• É cidadão canadense
• Tem sido residente da BC durante os 

últimos seis meses
• Tem 18 anos ou mais ou, caso uma 

eleição se encontre em andamento em 
seu distrito eleitoral, você completará  
18 anos antes ou no dia da votação geral

• Não está desqualificado para votar.

Você pode fazer a inscrição apenas para si 
próprio - você não pode fazer a inscrição 
para terceiros

AVISO: Nos termos da Lei Eleitoral, é crime 
prestar uma declaração falsa.

ELP
MAS

Se tiver perguntas sobre como inscrever-se para votar,  
favor ligar para o Serviço ao Eleitor da Elections BC: 250-356-9325 ou  

ligue grátis: 1-800-661-8683.

Nos termos da Lei Eleitoral, o acesso ao caderno eleitoral é restrito para 
proteger o direito de privacidade dos indivíduos. Se tiver perguntas 

sobre privacidade, E-mail privacy@elections.bc.ca

ENDEREÇO RESIDENCIAL Sua correspondência é 
entregue neste endereço?   SIM      NÃO

NÚMERO DO APARTAMENTO
NÚMERO DO EDIFÍCIO

NOME DA RUA
ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA 

(Se a correpondência não é entregue no seu endereço residencial)
SE VOCÊ ESTIVER MUDANDO SEU CADASTRO DE 

ELEITOR  (Favor completar todos os campos acima)

DATA DE NASCIMENTO (AAAA/MM/DD) 

APENAS PARA USO INTERNO

NOME(S) DO MEIO

SEXO
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residence rules (election Act, section 32)

nOrMAs PArA deTerMinAÇÃO dA residÊnciA
(Lei eleitoral, artigo 32)

242 (08/08)
[Portuguese]

normas para determinar onde um indivíduo é residente

32. (1)  As seguintes normas se aplicam para determinar, nos termos desta Lei, o lugar onde um indivíduo é residente:

  (a)  um indivíduo é residente do lugar onde vive e para o qual, sempre que esteja ausente, pretende retornar;

  (b)  nos termos desta Lei, um indivíduo só pode ser residente de um único lugar de cada vez; 

  (c)  um indivíduo não muda o lugar de sua residência até que possua um novo lugar onde seja residente;

  (d)  um indivíduo não deixa de ser residente de um lugar ao sair do lugar por motivo temporário.

 (2)  Sem limitar o artigo (1)(d), um motivo temporário, nos termos deste artigo, inclui ausentar-se de British Columbia

  (a)  enquanto o indivíduo estiver trabalhando para o governo de British Columbia ou do Canadá,

  (b)  como cônjuge de um indivíduo mencionado no parágrafo (a), ou

	 	 (c)	 	como	um	indivíduo	que	tenha	um	relacionamento	filial-parental	com	um	indivíduo	mencionado	no	parágrafo	(a)	ou	(b)	e	
que esteja acompanhando o dito indivíduo por esta razão.

	 (3)	 	Exceção	ao	artigo	(1),	se,	para	fins	de	frequentar	uma	instituição	educacional,	um	indivíduo	se	instalar	em	um	novo	lugar	
onde seja residente e que esteja longe do lugar usual onde é residente, nos termos desta lei, o indivíduo poderá escolher o 
lugar usual ou o novo lugar como o lugar onde o indivíduo é residente.

 (4)  Exceção ao artigo (1), um indivíduo que esteja encarcerado em uma instituição penal não é, devido ao encarceramento, 
residente do lugar onde a instituição penal está localizada, mas é considerado, nos termos desta lei, como residente de 
quaisquer dos seguintes locais que o indivíduo venha a escolher:

  (a)  o lugar onde o indivíduo era residente antes de ser encarcerado;

  (b)  o lugar onde o cônjuge, descrito no artigo (2)(b), pai ou mãe ou dependente do indivíduo seja residente, nos termos do 
artigo (1).

 (5)  Aposentos de residência temporária são considerados o lugar de residência de um indivíduo apenas se ele não tiver outro 
lugar que considere sua residência.

 (6)  Nos termos desta Lei, um indivíduo que não possui moradia pode inscrever-se como eleitor, com base no fato de que o local 
de residência do indivíduo seja um abrigo, albergue ou instituição similar que proporcione alimento, alojamento ou outros 
serviços sociais.



3009 (16/11)
[Portuguese]

Para maiores informações,  
entre em contato com Elections BC
 
Disque-grátis: 1-800-661-8683 
 (dentro da América do Norte)
TTY: 1-888-456-5448

Endereço para correspondência:
PO Box 9275 Stn Prov Govt
Victoria BC  V8W 9J6

Tel: 250-387-5305
Fax: 250-387-3578
Fax disque-grátis: 1-866-466-0665

Email: electionsbc@elections.bc.ca
Website: www.elections.bc.ca

Você precisa ter 
documentos de 

identificação 
para votar.

Voto por correspondência 

Os eleitores cadastrados 
não precisam apresentar 
documento de identificação 
se votarem pelo correio. Os 

eleitores que se cadastrarem simultaneamente 
ao votar pelo correio devem incluir cópias de 
documentos de identificação admissíveis com 
o pacote de votação.

Se o eleitor não tiver um documento de 
identificação admissível, será preciso ter 
alguém que o abone. A declaração solene  
de abonação deve ser feita perante um 
delegado do órgão eleitoral, um advogado  
ou uma pessoa com autorização para a 
prestação de declarações juramentadas.

O abonador deve incluir cópias de documento 
de identificação aceitável no pacote de votação 
do eleitor (veja Abonação)

Tenha seu 
documento de 
identificação 

pronto ao votar



A non-partisan O�ce of the Legislature

MM
Requisitos de identificação  

do eleitor provincial

Os eleitores devem comprovar sua 
identidade e seu local de residência 
antes de votar ou de fazer o cadastro 
em conjunto com o voto.

 Requisitos para ser eleitor
•  Ter 18 anos de idade ou mais no dia  

de Eleições Gerais
•  Ter cidadania canadense
•  Ser residente da BC nos últimos seis meses

 Identificação do eleitor
Os eleitores devem comprovar sua identidade e 
endereço residencial para receber a cédula do voto 
ou para fazer o cadastro de eleitor em conjunto 
com o voto.

Os eleitores devem apresentar um dos seguintes:
•  um documento emitido pelo Governo de BC ou 

do Canadá que contenha o nome 
do eleitor, sua fotografia e endereço 
residencial, tal como uma carteira 
de motorista de BC (BC Driver’s 
Licence), uma Carteira de Serviços 
de BC (B.C. Services Card) ou uma carteira de 
identidade de BC (BCID).

OU
•  uma certidão de Status de Índio

OU
• dois documentos que contenham o 

nome do eleitor. Pelo menos um dos documentos 
deve também conter o endereço residencial do 
eleitor.

O Presidente do Órgão Eleitoral autorizou os 
seguintes tipos de documentos para esse fim:

Documentos de identidade  
emitidos pelo governo 
(por ex., cartão CareCard da BC, certidão de 
nascimento, cartão do número de seguro social, 
passaporte, documento ou certidão de cidadania)

Outros documentos emitidos  
pelo governo
(por ex., avaliação da propriedade territorial para fins 
tributários, notificação de tributação do imposto de 
renda, cheque do governo)

Documentos emitidos por escolas/
faculdades/universidades
(por ex., carta de admissão, boletim, histórico escolar, 
aceitação da residência, extrato de taxas escolares, 
carteira de estudante)

Outros documentos
•  cartão de banco/cartão de crédito ou extrato 

bancário ou do cartão de crédito
•  contrato de aluguel residencial/extrato de hipoteca
•  extrato de seguro
•  passe de transporte 

público
•  conta de serviços 

públicos
•  cartões de associação
•  pulseira/documentos 

de hospital
•  Atestado de 

residência (3007)
•  Cartão de BC Onde Votar (incluindo o nome do 

eleitor)
•  Cheque pessoal
•  Declaração legal

Abonação

Os eleitores sem os documentos 
de identidade necessários 
podem ser abonados para que 
constem na lista de eleitores e 
possam votar.

O abonador deve apresentar os documentos de 
identificação necessários e satisfazer um dos 
seguintes requisitos:

•  estar inscrito como eleitor no mesmo distrito 
eleitoral

•  ser um parente próximo; cônjuge, pai, mãe, avô(ó), 
filho adulto, neto(a) ou irmão(ã) do eleitor

•  pessoa com autoridade para tomar decisões 
quanto ao cuidado pessoal da pessoa a quem está 
abonando

Ambos, o eleitor e o abonador, devem prestar uma 
declaração juramentada quanto à identidade e local 
de residência do eleitor.

Um abonador que não seja parente do eleitor ou que 
não tenha autoridade quanto ao seu cuidado pessoal 
só poderá abonar um eleitor. Um parente pode 
abonar quaisquer eleitores que pertençam à sua 
família.Um indivíduo que tenha autoridade quanto 
ao cuidado pessoal pode abonar todos os eleitores 
em relação aos quais possua autoridade legal.

Um eleitor que tenha sido abonado por alguém não 
poderá abonar nenhum outro eleitor na mesma 
eleição. 

John Doe
5218 Main Road
Victoria, BC V9O 2T8

 

Membership Card

John Doe

0000 0000 0000 0000

IDENTIFICATION CARD British Columbia, Canada

1984-APR-20

BCID#0123456789
DOE, JOHN JAMES

Issued: 2001-SEPT-17
Expires: 2006-SEPT-17

5218 MAIN RD
VICTORIA, BC  V9O 2T8

8484

Indian and Northern
A�airs Canada

A�aires indienne
et du Nord Canada

CERTIFICATE OF INDIAN STATUS • CERTIFICAT DE STATUT D’INDIEN

DOE

JANE

123456

123456
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350 (09/01) 
[Portuguese]Marking the Ballot

Como assinalar a cédula

Escolha um candidato.

Faça um X ou  no círculo branco ao lado do candidato.

1.

2.

Dobre de novo 
a cédula 

 3.

Entregue a cédula dobrada ao mesário.4.

COUNTERFOIL

98765

CANDIDATE A

CANDIDATE B

CANDIDATE C

CANDIDATE D

Registered Political Party

Independent

Registered Political PartyS A
M

P L
EVoter Number:
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Para obter mais informações,  
contate Elections BC

TDisque-grátis: 1-800-661-8683 (na América 

do Norte)

TTY: 1-888-456-5448 

Endereço para correspondência: 
PO Box 9275 Stn Prov Govt 
Victoria  BC   V8W 9J6 

Tel: 250-387-5305 
Fax: 250-387-3578 
Fax disque-grátis: 1-866-466-0665 

Email: electionsbc@elections.bc.ca 
Website: www.elections.bc.ca

367a (16/10)
[Portuguese]

Folheto de Identificação  
de Voto por 
Correspondência
Identificação é necessária  
para o cadastramento em conjunto  
com o voto por correspondência.

Voto alternativo no caso de ausência

Identificação é necessária  
para o cadastramento em conjunto 
com o voto por correspondência. 

Se você recebeu este folheto,  
é porque as informações  
do seu cadastro de eleitor  
precisam ser atualizadas ou  
você não está inscrito.

Voce deve incluir fotocópias  
de documentos de identificação 
admissíveis, junto com seu formulário 
de inscrição. As fotocópias serão 
destruídas confidencialmente.

Validade dos documentos de 
identificação

Documentos vencidos serão aceitos desde  
que a informação esteja correta.

Endereço residencial

O lugar onde o eleitor reside; o endereço residencial 
não pode ser uma caixa postal.



Requisitos de identificação para o cadastramento  
em conjunto com o voto por correspondência

Apresentar cópias da frente e do verso de um dos seguintes documentos:

OU OU

Certidão de Status de Índio

Carteira de motorista da BC

Carteira de Serviços da BC (com foto)

Carteira de Identidade da BC (BCID)

Preencher o formulário Abonar durante o Cadastro 
do Eleitor
Os eleitores sem a identificação necessária podem ser 
abonados por um eleitor no seu distrito eleitoral que possua 
a identificação necessária, um parente próximo ou algúem 
que tenha autoridade legal para tomar decisões quanto ao 
cuidado pessoal do eleitor.

O abonador deve preencher um dos seguintes requisitos:
• Estar cadastrado como eleitor no mesmo distrito eleitoral e 

ser capaz de apresentar os documentos de identificação 
necessários.

• Cônjuge, pai, mãe, avô(ó), ou filho(a) adulto(a), neto(a) 
adulto(a) ou irmão(ã) adulto(a) do eleitor.

• Pessoa com autoridade legal para tomar decisões quanto 
ao cuidado pessoal da pessoa a quem está abonando.

Ambos, o eleitor e o abonador, devem prestar uma 
declaração solene quanto à identidade e ao lugar de 
residência do eleitor.

Um abonador que não seja parente do eleitor ou que não 
tenha autoridade quanto ao seu cuidado pessoal só poderá 
abonar um eleitor. Um parente pode abonar qualquer eleitor 
que pertença à sua família. Um indivíduo que tenha autoridade 
quanto ao cuidado pessoal pode abonar todos os eleitores em 
relação aos quais possua autoridade legal por escrito.

Um eleitor que tenha sido abonado por alguém não poderá 
abonar nenhum outro eleitor na mesma eleição.

Ver o formulário Abonar durante o Cadastro do Eleitor (366V) 
para as declarações.

Favor observar: a seção referente a abonação requer uma 
declaração solene que precisa ser testemunhada por um 
indivíduo que tenha autoridade para isso, como Comissário 
para Tomar Depoimentos na British Columbia, centros de 
Serviços da BC, advogado, magistrado, etc.

Government-issue identity 
document examples
• Cartão CareCard da B.C.
• Certidão de nascimento
• Cartão do número de 

seguro social
• Passaporte
• Documento/certificado de 

cidadania
• Cartão Old Age Security
• Cartão de identidade 

das Forças Armadas 
Canadenses com Foto

• Licença de posse de arma 
de fogo

• Licença de posse e 
aquisição de arma de fogo

• Cartão de saúde de 
Veteranos das Forças 
Armadas

• Cartão de Identidade de 
Delinquente do Serviço 
Correcional do Canadá

• Cartão de serviços de BC 
(sem foto)

Outros exemplos de 
documentos emitidos pelo 
governo
• Avaliação de propriedade 

territorial para fins 
tributários

• Notificação de tributação 
do imposto de renda

• Cheque do governo
• Canhoto de cheque do 

governo
• Extrato de benefícios de 

seguro desemprego pagos 
pelo governo

Outros exemplos de 
documentos emitidos pelo 
governo, cont.
• Extrato de benefícios 

tributários de filhos do 
Canadá

• Extrato de benefícios do 
Plano de Aposentadoria do 
Canadá

• Extrato de benefícios da 
Seguridade do Idoso

Exemplos de documentos 
emitidos por escolas / 
faculdades/universidades
• Carta de admissão
• Boletim escolar
• Aceitação da residência
• Histórico escolar
• Extrato de pagamentos 

escolares
• Carteira de estudante
Exemplos de outros 
documentos
• Onde votar cartão 

provincial
• Cartão de banco / cartão 

de crédito ou extrato
• Cheque pessoal
• Contrato de aluguel 

residencial
• Conta de serviços públicos
• Extrato de hipoteca
• Extrato de seguro
• Passe de transporte público
• Cartão de associação
• Pulseira / documentos de 

hospital
• Confirmação de residência 

(3007)
• Declaração legal

Apresentar cópias de dois de quaisquer destes 
documentos. Ambos devem indicar o nome do 
eleitor. Pelo menos um documento deve indicar 
o endereço residencial.
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