
Eleição dos Órgãos das Autarquias Locais
Câmara Municipal de Palmela

Alvará

NOMEAÇÃO DOS MEMBROS DAS MESAS DAS ASSEMBLEIAS DE VOTO

ÁLVARO MANUEL BALSEIRO AMARO, Presidente da Câmara Municipal de Palmela, nomeia, nos termos do
art.º 79.º da LEOAL*, e com referência aos cargos a desempenhar, os cidadãos abaixo indicados para
membros da Mesa (da Secção de Voto nº 1) da Assembleia de Voto da Freguesia de Palmela deste
município.

Presidente Carlos Miguel Duarte Moreira Batalha

Vice-Presidente Rúben Miguel Pacheco Silva

Secretário Sandra Maria Andrade Martins

Escrutinador Paula Susana Alpendre Mendes

Escrutinador Sandra Mónica Terrinha Lima Soares

Palmela, 13 de setembro de 2021

O Presidente da Câmara Municipal

_________________________________________
(assinatura e autenticação)

NOTA: Para efeitos do disposto no artigo 79.º da LEOAL*, deve ser enviada até 12 dias antes do dia da eleição, cópia deste alvará às
respetivas Juntas de Freguesia.

Apesar de a Lei estipular o prazo para emissão de alvarás de membros de mesa até ao dia 14 de setembro (12.º dia anterior ao da
eleição) a Comissão Nacional de Eleições entendeu que "O novo termo do prazo para emitir alvarás ocorre em simultâneo com
a decisão final do processo de nomeação, sem que tal aproveite uma vez que não há votação antecipada em mobilidade no
7.º dia anterior à eleição. Assim, nada obsta, antes é recomendável, que os alvarás possam ser emitidos, como anteriormente
previsto, até 5 dias antes da eleição - 20-09-2021. (Deliberação da CNE)"

*Lei Eleitoral dos Titulares dos Órgãos das Autarquias Locais
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Eleição dos Órgãos das Autarquias Locais
Câmara Municipal de Palmela

Alvará

NOMEAÇÃO DOS MEMBROS DAS MESAS DAS ASSEMBLEIAS DE VOTO

ÁLVARO MANUEL BALSEIRO AMARO, Presidente da Câmara Municipal de Palmela, nomeia, nos termos do
art.º 79.º da LEOAL*, e com referência aos cargos a desempenhar, os cidadãos abaixo indicados para
membros da Mesa (da Secção de Voto nº 2) da Assembleia de Voto da Freguesia de Palmela deste
município.

Presidente Octávio António Carrega Machado

Vice-Presidente Rui Jorge de Sousa António

Secretário Matilde Maria Martins da Rocha e Vasconcelos

Escrutinador Elsa Maria Gama Pereira

Escrutinador Sónia Pelixo dos Santos Rosa

Palmela, 13 de setembro de 2021

O Presidente da Câmara Municipal

_________________________________________
(assinatura e autenticação)

NOTA: Para efeitos do disposto no artigo 79.º da LEOAL*, deve ser enviada até 12 dias antes do dia da eleição, cópia deste alvará às
respetivas Juntas de Freguesia.

Apesar de a Lei estipular o prazo para emissão de alvarás de membros de mesa até ao dia 14 de setembro (12.º dia anterior ao da
eleição) a Comissão Nacional de Eleições entendeu que "O novo termo do prazo para emitir alvarás ocorre em simultâneo com
a decisão final do processo de nomeação, sem que tal aproveite uma vez que não há votação antecipada em mobilidade no
7.º dia anterior à eleição. Assim, nada obsta, antes é recomendável, que os alvarás possam ser emitidos, como anteriormente
previsto, até 5 dias antes da eleição - 20-09-2021. (Deliberação da CNE)"

*Lei Eleitoral dos Titulares dos Órgãos das Autarquias Locais
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Eleição dos Órgãos das Autarquias Locais
Câmara Municipal de Palmela

Alvará

NOMEAÇÃO DOS MEMBROS DAS MESAS DAS ASSEMBLEIAS DE VOTO

ÁLVARO MANUEL BALSEIRO AMARO, Presidente da Câmara Municipal de Palmela, nomeia, nos termos do
art.º 79.º da LEOAL*, e com referência aos cargos a desempenhar, os cidadãos abaixo indicados para
membros da Mesa (da Secção de Voto nº 3) da Assembleia de Voto da Freguesia de Palmela deste
município.

Presidente Domingos Manuel Contente Cordeiro de Campos

Vice-Presidente Rute Isabel Rodrigues Farias

Secretário Jorge Emídio Vida Oliveira e Silva

Escrutinador Cesaltina Maria Plácido Ramos

Escrutinador Gonçalo Rui Ferreira de Matos

Palmela, 13 de setembro de 2021

O Presidente da Câmara Municipal

_________________________________________
(assinatura e autenticação)

NOTA: Para efeitos do disposto no artigo 79.º da LEOAL*, deve ser enviada até 12 dias antes do dia da eleição, cópia deste alvará às
respetivas Juntas de Freguesia.

Apesar de a Lei estipular o prazo para emissão de alvarás de membros de mesa até ao dia 14 de setembro (12.º dia anterior ao da
eleição) a Comissão Nacional de Eleições entendeu que "O novo termo do prazo para emitir alvarás ocorre em simultâneo com
a decisão final do processo de nomeação, sem que tal aproveite uma vez que não há votação antecipada em mobilidade no
7.º dia anterior à eleição. Assim, nada obsta, antes é recomendável, que os alvarás possam ser emitidos, como anteriormente
previsto, até 5 dias antes da eleição - 20-09-2021. (Deliberação da CNE)"

*Lei Eleitoral dos Titulares dos Órgãos das Autarquias Locais
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Eleição dos Órgãos das Autarquias Locais
Câmara Municipal de Palmela

Alvará

NOMEAÇÃO DOS MEMBROS DAS MESAS DAS ASSEMBLEIAS DE VOTO

ÁLVARO MANUEL BALSEIRO AMARO, Presidente da Câmara Municipal de Palmela, nomeia, nos termos do
art.º 79.º da LEOAL*, e com referência aos cargos a desempenhar, os cidadãos abaixo indicados para
membros da Mesa (da Secção de Voto nº 4) da Assembleia de Voto da Freguesia de Palmela deste
município.

Presidente Inês Roque da Silva

Vice-Presidente João Carlos Macedo das Neves

Secretário João António Pereira da Costa

Escrutinador João Miguel Cardoso dos Santos

Escrutinador Fernanda Maria Gonçalves Cardoso

Palmela, 13 de setembro de 2021

O Presidente da Câmara Municipal

_________________________________________
(assinatura e autenticação)

NOTA: Para efeitos do disposto no artigo 79.º da LEOAL*, deve ser enviada até 12 dias antes do dia da eleição, cópia deste alvará às
respetivas Juntas de Freguesia.

Apesar de a Lei estipular o prazo para emissão de alvarás de membros de mesa até ao dia 14 de setembro (12.º dia anterior ao da
eleição) a Comissão Nacional de Eleições entendeu que "O novo termo do prazo para emitir alvarás ocorre em simultâneo com
a decisão final do processo de nomeação, sem que tal aproveite uma vez que não há votação antecipada em mobilidade no
7.º dia anterior à eleição. Assim, nada obsta, antes é recomendável, que os alvarás possam ser emitidos, como anteriormente
previsto, até 5 dias antes da eleição - 20-09-2021. (Deliberação da CNE)"

*Lei Eleitoral dos Titulares dos Órgãos das Autarquias Locais
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Eleição dos Órgãos das Autarquias Locais
Câmara Municipal de Palmela

Alvará

NOMEAÇÃO DOS MEMBROS DAS MESAS DAS ASSEMBLEIAS DE VOTO

ÁLVARO MANUEL BALSEIRO AMARO, Presidente da Câmara Municipal de Palmela, nomeia, nos termos do
art.º 79.º da LEOAL*, e com referência aos cargos a desempenhar, os cidadãos abaixo indicados para
membros da Mesa (da Secção de Voto nº 5) da Assembleia de Voto da Freguesia de Palmela deste
município.

Presidente Pedro Acácio dos Santos Soares

Vice-Presidente Ana Sofia Assunção Romão

Secretário Teresa de Jesus Branco Marmelo

Escrutinador Pedro Maria Cardoso Machado

Escrutinador Paula Cristina Martelo Fernandes

Palmela, 13 de setembro de 2021

O Presidente da Câmara Municipal

_________________________________________
(assinatura e autenticação)

NOTA: Para efeitos do disposto no artigo 79.º da LEOAL*, deve ser enviada até 12 dias antes do dia da eleição, cópia deste alvará às
respetivas Juntas de Freguesia.

Apesar de a Lei estipular o prazo para emissão de alvarás de membros de mesa até ao dia 14 de setembro (12.º dia anterior ao da
eleição) a Comissão Nacional de Eleições entendeu que "O novo termo do prazo para emitir alvarás ocorre em simultâneo com
a decisão final do processo de nomeação, sem que tal aproveite uma vez que não há votação antecipada em mobilidade no
7.º dia anterior à eleição. Assim, nada obsta, antes é recomendável, que os alvarás possam ser emitidos, como anteriormente
previsto, até 5 dias antes da eleição - 20-09-2021. (Deliberação da CNE)"

*Lei Eleitoral dos Titulares dos Órgãos das Autarquias Locais
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Eleição dos Órgãos das Autarquias Locais
Câmara Municipal de Palmela

Alvará

NOMEAÇÃO DOS MEMBROS DAS MESAS DAS ASSEMBLEIAS DE VOTO

ÁLVARO MANUEL BALSEIRO AMARO, Presidente da Câmara Municipal de Palmela, nomeia, nos termos do
art.º 79.º da LEOAL*, e com referência aos cargos a desempenhar, os cidadãos abaixo indicados para
membros da Mesa (da Secção de Voto nº 6) da Assembleia de Voto da Freguesia de Palmela deste
município.

Presidente Daniel José Rodrigues Pereira

Vice-Presidente José Luís Monteiro Leitão

Secretário Teresa Maria Batista Reisinho

Escrutinador Catarina da Silva Lança Santos

Escrutinador João Alexandre Mendes Crespo

Palmela, 13 de setembro de 2021

O Presidente da Câmara Municipal

_________________________________________
(assinatura e autenticação)

NOTA: Para efeitos do disposto no artigo 79.º da LEOAL*, deve ser enviada até 12 dias antes do dia da eleição, cópia deste alvará às
respetivas Juntas de Freguesia.

Apesar de a Lei estipular o prazo para emissão de alvarás de membros de mesa até ao dia 14 de setembro (12.º dia anterior ao da
eleição) a Comissão Nacional de Eleições entendeu que "O novo termo do prazo para emitir alvarás ocorre em simultâneo com
a decisão final do processo de nomeação, sem que tal aproveite uma vez que não há votação antecipada em mobilidade no
7.º dia anterior à eleição. Assim, nada obsta, antes é recomendável, que os alvarás possam ser emitidos, como anteriormente
previsto, até 5 dias antes da eleição - 20-09-2021. (Deliberação da CNE)"

*Lei Eleitoral dos Titulares dos Órgãos das Autarquias Locais
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Eleição dos Órgãos das Autarquias Locais
Câmara Municipal de Palmela

Alvará

NOMEAÇÃO DOS MEMBROS DAS MESAS DAS ASSEMBLEIAS DE VOTO

ÁLVARO MANUEL BALSEIRO AMARO, Presidente da Câmara Municipal de Palmela, nomeia, nos termos do
art.º 79.º da LEOAL*, e com referência aos cargos a desempenhar, os cidadãos abaixo indicados para
membros da Mesa (da Secção de Voto nº 7) da Assembleia de Voto da Freguesia de Palmela deste
município.

Presidente Tomás Augusto Reis do Alpendre Vieira da Silva

Vice-Presidente Joaquim António Gouveia Balseiro

Secretário Maria da Conceição Pouseiro Ferreira e Pereira

Escrutinador Eduardo Miguel Coelho Rodrigues

Escrutinador Sandra Maria de Campos Contente

Palmela, 13 de setembro de 2021

O Presidente da Câmara Municipal

_________________________________________
(assinatura e autenticação)

NOTA: Para efeitos do disposto no artigo 79.º da LEOAL*, deve ser enviada até 12 dias antes do dia da eleição, cópia deste alvará às
respetivas Juntas de Freguesia.

Apesar de a Lei estipular o prazo para emissão de alvarás de membros de mesa até ao dia 14 de setembro (12.º dia anterior ao da
eleição) a Comissão Nacional de Eleições entendeu que "O novo termo do prazo para emitir alvarás ocorre em simultâneo com
a decisão final do processo de nomeação, sem que tal aproveite uma vez que não há votação antecipada em mobilidade no
7.º dia anterior à eleição. Assim, nada obsta, antes é recomendável, que os alvarás possam ser emitidos, como anteriormente
previsto, até 5 dias antes da eleição - 20-09-2021. (Deliberação da CNE)"

*Lei Eleitoral dos Titulares dos Órgãos das Autarquias Locais
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Eleição dos Órgãos das Autarquias Locais
Câmara Municipal de Palmela

Alvará

NOMEAÇÃO DOS MEMBROS DAS MESAS DAS ASSEMBLEIAS DE VOTO

ÁLVARO MANUEL BALSEIRO AMARO, Presidente da Câmara Municipal de Palmela, nomeia, nos termos do
art.º 79.º da LEOAL*, e com referência aos cargos a desempenhar, os cidadãos abaixo indicados para
membros da Mesa (da Secção de Voto nº 8) da Assembleia de Voto da Freguesia de Palmela deste
município.

Presidente Vítor Miguel Contente de Sousa

Vice-Presidente Miguel Duarte da Costa Silva

Secretário Duarte Gonçalves Cardoso Simão

Escrutinador Helder António Monteiro Cândido Paizinho

Escrutinador Pedro Caldeira da Silva

Palmela, 13 de setembro de 2021

O Presidente da Câmara Municipal

_________________________________________
(assinatura e autenticação)

NOTA: Para efeitos do disposto no artigo 79.º da LEOAL*, deve ser enviada até 12 dias antes do dia da eleição, cópia deste alvará às
respetivas Juntas de Freguesia.

Apesar de a Lei estipular o prazo para emissão de alvarás de membros de mesa até ao dia 14 de setembro (12.º dia anterior ao da
eleição) a Comissão Nacional de Eleições entendeu que "O novo termo do prazo para emitir alvarás ocorre em simultâneo com
a decisão final do processo de nomeação, sem que tal aproveite uma vez que não há votação antecipada em mobilidade no
7.º dia anterior à eleição. Assim, nada obsta, antes é recomendável, que os alvarás possam ser emitidos, como anteriormente
previsto, até 5 dias antes da eleição - 20-09-2021. (Deliberação da CNE)"

*Lei Eleitoral dos Titulares dos Órgãos das Autarquias Locais
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Eleição dos Órgãos das Autarquias Locais
Câmara Municipal de Palmela

Alvará

NOMEAÇÃO DOS MEMBROS DAS MESAS DAS ASSEMBLEIAS DE VOTO

ÁLVARO MANUEL BALSEIRO AMARO, Presidente da Câmara Municipal de Palmela, nomeia, nos termos do
art.º 79.º da LEOAL*, e com referência aos cargos a desempenhar, os cidadãos abaixo indicados para
membros da Mesa (da Secção de Voto nº 9) da Assembleia de Voto da Freguesia de Palmela deste
município.

Presidente Ana Filipa Coelho Simão

Vice-Presidente Mafalda Silva Mares

Secretário Ana Cristina da Silva Ivo Barbeiro Morgado

Escrutinador Liliana Daniela Esteves Costa

Escrutinador Abílio Augusto Pereira Rodrigues

Palmela, 13 de setembro de 2021

O Presidente da Câmara Municipal

_________________________________________
(assinatura e autenticação)

NOTA: Para efeitos do disposto no artigo 79.º da LEOAL*, deve ser enviada até 12 dias antes do dia da eleição, cópia deste alvará às
respetivas Juntas de Freguesia.

Apesar de a Lei estipular o prazo para emissão de alvarás de membros de mesa até ao dia 14 de setembro (12.º dia anterior ao da
eleição) a Comissão Nacional de Eleições entendeu que "O novo termo do prazo para emitir alvarás ocorre em simultâneo com
a decisão final do processo de nomeação, sem que tal aproveite uma vez que não há votação antecipada em mobilidade no
7.º dia anterior à eleição. Assim, nada obsta, antes é recomendável, que os alvarás possam ser emitidos, como anteriormente
previsto, até 5 dias antes da eleição - 20-09-2021. (Deliberação da CNE)"

*Lei Eleitoral dos Titulares dos Órgãos das Autarquias Locais
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Eleição dos Órgãos das Autarquias Locais
Câmara Municipal de Palmela

Alvará

NOMEAÇÃO DOS MEMBROS DAS MESAS DAS ASSEMBLEIAS DE VOTO

ÁLVARO MANUEL BALSEIRO AMARO, Presidente da Câmara Municipal de Palmela, nomeia, nos termos do
art.º 79.º da LEOAL*, e com referência aos cargos a desempenhar, os cidadãos abaixo indicados para
membros da Mesa (da Secção de Voto nº 10) da Assembleia de Voto da Freguesia de Palmela deste
município.

Presidente Ana Catarina Roque Canastra

Vice-Presidente Pedro Miguel Borrega Calvinho

Secretário Ricardo Miguel Lopes dos Reis

Escrutinador Ana Raquel do Nascimento Coelho

Escrutinador David Miguel Alpendre de Sousa

Palmela, 13 de setembro de 2021

O Presidente da Câmara Municipal

_________________________________________
(assinatura e autenticação)

NOTA: Para efeitos do disposto no artigo 79.º da LEOAL*, deve ser enviada até 12 dias antes do dia da eleição, cópia deste alvará às
respetivas Juntas de Freguesia.

Apesar de a Lei estipular o prazo para emissão de alvarás de membros de mesa até ao dia 14 de setembro (12.º dia anterior ao da
eleição) a Comissão Nacional de Eleições entendeu que "O novo termo do prazo para emitir alvarás ocorre em simultâneo com
a decisão final do processo de nomeação, sem que tal aproveite uma vez que não há votação antecipada em mobilidade no
7.º dia anterior à eleição. Assim, nada obsta, antes é recomendável, que os alvarás possam ser emitidos, como anteriormente
previsto, até 5 dias antes da eleição - 20-09-2021. (Deliberação da CNE)"

*Lei Eleitoral dos Titulares dos Órgãos das Autarquias Locais
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Eleição dos Órgãos das Autarquias Locais
Câmara Municipal de Palmela

Alvará

NOMEAÇÃO DOS MEMBROS DAS MESAS DAS ASSEMBLEIAS DE VOTO

ÁLVARO MANUEL BALSEIRO AMARO, Presidente da Câmara Municipal de Palmela, nomeia, nos termos do
art.º 79.º da LEOAL*, e com referência aos cargos a desempenhar, os cidadãos abaixo indicados para
membros da Mesa (da Secção de Voto nº 11) da Assembleia de Voto da Freguesia de Palmela deste
município.

Presidente Bruno Miguel Assunção Salgueiro

Vice-Presidente Maria da Conceição da Silva Cardoso Machado

Secretário Inês Catarina Manta Anselmo Leandro

Escrutinador Carla Sofia Espada Faustino Pereira Baltazar

Escrutinador Célia da Conceição Bravo da Silva

Palmela, 13 de setembro de 2021

O Presidente da Câmara Municipal

_________________________________________
(assinatura e autenticação)

NOTA: Para efeitos do disposto no artigo 79.º da LEOAL*, deve ser enviada até 12 dias antes do dia da eleição, cópia deste alvará às
respetivas Juntas de Freguesia.

Apesar de a Lei estipular o prazo para emissão de alvarás de membros de mesa até ao dia 14 de setembro (12.º dia anterior ao da
eleição) a Comissão Nacional de Eleições entendeu que "O novo termo do prazo para emitir alvarás ocorre em simultâneo com
a decisão final do processo de nomeação, sem que tal aproveite uma vez que não há votação antecipada em mobilidade no
7.º dia anterior à eleição. Assim, nada obsta, antes é recomendável, que os alvarás possam ser emitidos, como anteriormente
previsto, até 5 dias antes da eleição - 20-09-2021. (Deliberação da CNE)"

*Lei Eleitoral dos Titulares dos Órgãos das Autarquias Locais
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Eleição dos Órgãos das Autarquias Locais
Câmara Municipal de Palmela

Alvará

NOMEAÇÃO DOS MEMBROS DAS MESAS DAS ASSEMBLEIAS DE VOTO

ÁLVARO MANUEL BALSEIRO AMARO, Presidente da Câmara Municipal de Palmela, nomeia, nos termos do
art.º 79.º da LEOAL*, e com referência aos cargos a desempenhar, os cidadãos abaixo indicados para
membros da Mesa (da Secção de Voto nº 12) da Assembleia de Voto da Freguesia de Palmela deste
município.

Presidente Mauro Pedro Grilo Campos

Vice-Presidente Erica Sofia Caeiro Ribeirinho

Secretário Bruno André Pereira Salgueiro

Escrutinador Helena Isabel de Matos Gaspar

Escrutinador Fábio Alexandre dos Santos Lima Nascimento

Palmela, 13 de setembro de 2021

O Presidente da Câmara Municipal

_________________________________________
(assinatura e autenticação)

NOTA: Para efeitos do disposto no artigo 79.º da LEOAL*, deve ser enviada até 12 dias antes do dia da eleição, cópia deste alvará às
respetivas Juntas de Freguesia.

Apesar de a Lei estipular o prazo para emissão de alvarás de membros de mesa até ao dia 14 de setembro (12.º dia anterior ao da
eleição) a Comissão Nacional de Eleições entendeu que "O novo termo do prazo para emitir alvarás ocorre em simultâneo com
a decisão final do processo de nomeação, sem que tal aproveite uma vez que não há votação antecipada em mobilidade no
7.º dia anterior à eleição. Assim, nada obsta, antes é recomendável, que os alvarás possam ser emitidos, como anteriormente
previsto, até 5 dias antes da eleição - 20-09-2021. (Deliberação da CNE)"

*Lei Eleitoral dos Titulares dos Órgãos das Autarquias Locais
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Eleição dos Órgãos das Autarquias Locais
Câmara Municipal de Palmela

Alvará

NOMEAÇÃO DOS MEMBROS DAS MESAS DAS ASSEMBLEIAS DE VOTO

ÁLVARO MANUEL BALSEIRO AMARO, Presidente da Câmara Municipal de Palmela, nomeia, nos termos do
art.º 79.º da LEOAL*, e com referência aos cargos a desempenhar, os cidadãos abaixo indicados para
membros da Mesa (da Secção de Voto nº 13) da Assembleia de Voto da Freguesia de Palmela deste
município.

Presidente Vítor da Conceição Sobralinho

Vice-Presidente Francisco Manuel Piteira dos Santos

Secretário Filipa Caldeira da Silva

Escrutinador Hortense de Jesus Gonçalves Viegas da Silva

Escrutinador Fábio Miguel Murilhas Ferreira

Palmela, 13 de setembro de 2021

O Presidente da Câmara Municipal

_________________________________________
(assinatura e autenticação)

NOTA: Para efeitos do disposto no artigo 79.º da LEOAL*, deve ser enviada até 12 dias antes do dia da eleição, cópia deste alvará às
respetivas Juntas de Freguesia.

Apesar de a Lei estipular o prazo para emissão de alvarás de membros de mesa até ao dia 14 de setembro (12.º dia anterior ao da
eleição) a Comissão Nacional de Eleições entendeu que "O novo termo do prazo para emitir alvarás ocorre em simultâneo com
a decisão final do processo de nomeação, sem que tal aproveite uma vez que não há votação antecipada em mobilidade no
7.º dia anterior à eleição. Assim, nada obsta, antes é recomendável, que os alvarás possam ser emitidos, como anteriormente
previsto, até 5 dias antes da eleição - 20-09-2021. (Deliberação da CNE)"

*Lei Eleitoral dos Titulares dos Órgãos das Autarquias Locais
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Eleição dos Órgãos das Autarquias Locais
Câmara Municipal de Palmela

Alvará

NOMEAÇÃO DOS MEMBROS DAS MESAS DAS ASSEMBLEIAS DE VOTO

ÁLVARO MANUEL BALSEIRO AMARO, Presidente da Câmara Municipal de Palmela, nomeia, nos termos do
art.º 79.º da LEOAL*, e com referência aos cargos a desempenhar, os cidadãos abaixo indicados para
membros da Mesa (da Secção de Voto nº 14) da Assembleia de Voto da Freguesia de Palmela deste
município.

Presidente Vanessa Helena Lemos Ferreira

Vice-Presidente Catarina Gonçalves Viegas da Silva

Secretário Jorge Ramos Alves

Escrutinador Maria de Fátima da Silva Gouveia

Escrutinador André Ricardo Candelária Fidalgo

Palmela, 13 de setembro de 2021

O Presidente da Câmara Municipal

_________________________________________
(assinatura e autenticação)

NOTA: Para efeitos do disposto no artigo 79.º da LEOAL*, deve ser enviada até 12 dias antes do dia da eleição, cópia deste alvará às
respetivas Juntas de Freguesia.

Apesar de a Lei estipular o prazo para emissão de alvarás de membros de mesa até ao dia 14 de setembro (12.º dia anterior ao da
eleição) a Comissão Nacional de Eleições entendeu que "O novo termo do prazo para emitir alvarás ocorre em simultâneo com
a decisão final do processo de nomeação, sem que tal aproveite uma vez que não há votação antecipada em mobilidade no
7.º dia anterior à eleição. Assim, nada obsta, antes é recomendável, que os alvarás possam ser emitidos, como anteriormente
previsto, até 5 dias antes da eleição - 20-09-2021. (Deliberação da CNE)"

*Lei Eleitoral dos Titulares dos Órgãos das Autarquias Locais
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Eleição dos Órgãos das Autarquias Locais
Câmara Municipal de Palmela

Alvará

NOMEAÇÃO DOS MEMBROS DAS MESAS DAS ASSEMBLEIAS DE VOTO

ÁLVARO MANUEL BALSEIRO AMARO, Presidente da Câmara Municipal de Palmela, nomeia, nos termos do
art.º 79.º da LEOAL*, e com referência aos cargos a desempenhar, os cidadãos abaixo indicados para
membros da Mesa (da Secção de Voto nº 15) da Assembleia de Voto da Freguesia de Palmela deste
município.

Presidente Mónica Alexandra Pereira Costa

Vice-Presidente Rita Videira Pereira

Secretário Matilde Costa Duque de Oliveira Silva

Escrutinador Carlos André Martins Matos

Escrutinador Nuno Miguel Patraquim Martins de Albuquerque

Palmela, 13 de setembro de 2021

O Presidente da Câmara Municipal

_________________________________________
(assinatura e autenticação)

NOTA: Para efeitos do disposto no artigo 79.º da LEOAL*, deve ser enviada até 12 dias antes do dia da eleição, cópia deste alvará às
respetivas Juntas de Freguesia.

Apesar de a Lei estipular o prazo para emissão de alvarás de membros de mesa até ao dia 14 de setembro (12.º dia anterior ao da
eleição) a Comissão Nacional de Eleições entendeu que "O novo termo do prazo para emitir alvarás ocorre em simultâneo com
a decisão final do processo de nomeação, sem que tal aproveite uma vez que não há votação antecipada em mobilidade no
7.º dia anterior à eleição. Assim, nada obsta, antes é recomendável, que os alvarás possam ser emitidos, como anteriormente
previsto, até 5 dias antes da eleição - 20-09-2021. (Deliberação da CNE)"

*Lei Eleitoral dos Titulares dos Órgãos das Autarquias Locais
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Eleição dos Órgãos das Autarquias Locais
Câmara Municipal de Palmela

Alvará

NOMEAÇÃO DOS MEMBROS DAS MESAS DAS ASSEMBLEIAS DE VOTO

ÁLVARO MANUEL BALSEIRO AMARO, Presidente da Câmara Municipal de Palmela, nomeia, nos termos do
art.º 79.º da LEOAL*, e com referência aos cargos a desempenhar, os cidadãos abaixo indicados para
membros da Mesa (da Secção de Voto nº 16) da Assembleia de Voto da Freguesia de Palmela deste
município.

Presidente Paulo Jorge Ferreira Rodrigues

Vice-Presidente Eduardo Pedro da Costa Matias

Secretário João David Lopes da Silva

Escrutinador Miguel Alexandre Alves Serrenes Tomero

Escrutinador Maria Francisca dos Santos Aldiano Brito

Palmela, 13 de setembro de 2021

O Presidente da Câmara Municipal

_________________________________________
(assinatura e autenticação)

NOTA: Para efeitos do disposto no artigo 79.º da LEOAL*, deve ser enviada até 12 dias antes do dia da eleição, cópia deste alvará às
respetivas Juntas de Freguesia.

Apesar de a Lei estipular o prazo para emissão de alvarás de membros de mesa até ao dia 14 de setembro (12.º dia anterior ao da
eleição) a Comissão Nacional de Eleições entendeu que "O novo termo do prazo para emitir alvarás ocorre em simultâneo com
a decisão final do processo de nomeação, sem que tal aproveite uma vez que não há votação antecipada em mobilidade no
7.º dia anterior à eleição. Assim, nada obsta, antes é recomendável, que os alvarás possam ser emitidos, como anteriormente
previsto, até 5 dias antes da eleição - 20-09-2021. (Deliberação da CNE)"

*Lei Eleitoral dos Titulares dos Órgãos das Autarquias Locais
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Eleição dos Órgãos das Autarquias Locais
Câmara Municipal de Palmela

Alvará

NOMEAÇÃO DOS MEMBROS DAS MESAS DAS ASSEMBLEIAS DE VOTO

ÁLVARO MANUEL BALSEIRO AMARO, Presidente da Câmara Municipal de Palmela, nomeia, nos termos do
art.º 79.º da LEOAL*, e com referência aos cargos a desempenhar, os cidadãos abaixo indicados para
membros da Mesa (da Secção de Voto nº 17) da Assembleia de Voto da Freguesia de Palmela deste
município.

Presidente Ana Filipa Carvalho Gomes de Almeida Ferreira da Costa

Vice-Presidente Maria Eduarda da Costa Faria

Secretário Marta Maria Martins da Rocha e Vasconcelos

Escrutinador Rafaela Emanuela Dias Batista

Escrutinador Ana Maria Mendes Rosa Ferreira Rodrigues

Palmela, 13 de setembro de 2021

O Presidente da Câmara Municipal

_________________________________________
(assinatura e autenticação)

NOTA: Para efeitos do disposto no artigo 79.º da LEOAL*, deve ser enviada até 12 dias antes do dia da eleição, cópia deste alvará às
respetivas Juntas de Freguesia.

Apesar de a Lei estipular o prazo para emissão de alvarás de membros de mesa até ao dia 14 de setembro (12.º dia anterior ao da
eleição) a Comissão Nacional de Eleições entendeu que "O novo termo do prazo para emitir alvarás ocorre em simultâneo com
a decisão final do processo de nomeação, sem que tal aproveite uma vez que não há votação antecipada em mobilidade no
7.º dia anterior à eleição. Assim, nada obsta, antes é recomendável, que os alvarás possam ser emitidos, como anteriormente
previsto, até 5 dias antes da eleição - 20-09-2021. (Deliberação da CNE)"

*Lei Eleitoral dos Titulares dos Órgãos das Autarquias Locais
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Eleição dos Órgãos das Autarquias Locais
Câmara Municipal de Palmela

Alvará

NOMEAÇÃO DOS MEMBROS DAS MESAS DAS ASSEMBLEIAS DE VOTO

ÁLVARO MANUEL BALSEIRO AMARO, Presidente da Câmara Municipal de Palmela, nomeia, nos termos do
art.º 79.º da LEOAL*, e com referência aos cargos a desempenhar, os cidadãos abaixo indicados para
membros da Mesa (da Secção de Voto nº 18) da Assembleia de Voto da Freguesia de Palmela deste
município.

Presidente Patrícia Guerreiro Frade

Vice-Presidente Carlos Eduardo Cartaxo Guimarães

Secretário Beatriz Sardinha Braga

Escrutinador Alcyleny de Almeida Barbosa da Piedade

Escrutinador Lara Catarina Silva Freire

Palmela, 13 de setembro de 2021

O Presidente da Câmara Municipal

_________________________________________
(assinatura e autenticação)

NOTA: Para efeitos do disposto no artigo 79.º da LEOAL*, deve ser enviada até 12 dias antes do dia da eleição, cópia deste alvará às
respetivas Juntas de Freguesia.

Apesar de a Lei estipular o prazo para emissão de alvarás de membros de mesa até ao dia 14 de setembro (12.º dia anterior ao da
eleição) a Comissão Nacional de Eleições entendeu que "O novo termo do prazo para emitir alvarás ocorre em simultâneo com
a decisão final do processo de nomeação, sem que tal aproveite uma vez que não há votação antecipada em mobilidade no
7.º dia anterior à eleição. Assim, nada obsta, antes é recomendável, que os alvarás possam ser emitidos, como anteriormente
previsto, até 5 dias antes da eleição - 20-09-2021. (Deliberação da CNE)"

*Lei Eleitoral dos Titulares dos Órgãos das Autarquias Locais
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Eleição dos Órgãos das Autarquias Locais
Câmara Municipal de Palmela

Alvará

NOMEAÇÃO DOS MEMBROS DAS MESAS DAS ASSEMBLEIAS DE VOTO

ÁLVARO MANUEL BALSEIRO AMARO, Presidente da Câmara Municipal de Palmela, nomeia, nos termos do
art.º 79.º da LEOAL*, e com referência aos cargos a desempenhar, os cidadãos abaixo indicados para
membros da Mesa (da Secção de Voto nº 19) da Assembleia de Voto da Freguesia de Palmela deste
município.

Presidente Marcos António de Almeida Oliveira

Vice-Presidente Esmeralda Maria Cançado Sezinando

Secretário Sofia Oliveira Fidalgo Marçal

Escrutinador Susana Isabel Oliveira dos Santos

Escrutinador Rita Isabel Anastácio Gaitinha Lopes Palmeirinha

Palmela, 13 de setembro de 2021

O Presidente da Câmara Municipal

_________________________________________
(assinatura e autenticação)

NOTA: Para efeitos do disposto no artigo 79.º da LEOAL*, deve ser enviada até 12 dias antes do dia da eleição, cópia deste alvará às
respetivas Juntas de Freguesia.

Apesar de a Lei estipular o prazo para emissão de alvarás de membros de mesa até ao dia 14 de setembro (12.º dia anterior ao da
eleição) a Comissão Nacional de Eleições entendeu que "O novo termo do prazo para emitir alvarás ocorre em simultâneo com
a decisão final do processo de nomeação, sem que tal aproveite uma vez que não há votação antecipada em mobilidade no
7.º dia anterior à eleição. Assim, nada obsta, antes é recomendável, que os alvarás possam ser emitidos, como anteriormente
previsto, até 5 dias antes da eleição - 20-09-2021. (Deliberação da CNE)"

*Lei Eleitoral dos Titulares dos Órgãos das Autarquias Locais
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Eleição dos Órgãos das Autarquias Locais
Câmara Municipal de Palmela

Alvará

NOMEAÇÃO DOS MEMBROS DAS MESAS DAS ASSEMBLEIAS DE VOTO

ÁLVARO MANUEL BALSEIRO AMARO, Presidente da Câmara Municipal de Palmela, nomeia, nos termos do
art.º 79.º da LEOAL*, e com referência aos cargos a desempenhar, os cidadãos abaixo indicados para
membros da Mesa (da Secção de Voto nº 20) da Assembleia de Voto da Freguesia de Palmela deste
município.

Presidente Sónia Paula da Silva Cadimas

Vice-Presidente Catarina Guerreiro Frade

Secretário Ângela Rute Cançado Sezinando

Escrutinador Ana Maria Costa Pinto

Escrutinador Ângelo Miguel dos Santos Pelixo

Palmela, 13 de setembro de 2021

O Presidente da Câmara Municipal

_________________________________________
(assinatura e autenticação)

NOTA: Para efeitos do disposto no artigo 79.º da LEOAL*, deve ser enviada até 12 dias antes do dia da eleição, cópia deste alvará às
respetivas Juntas de Freguesia.

Apesar de a Lei estipular o prazo para emissão de alvarás de membros de mesa até ao dia 14 de setembro (12.º dia anterior ao da
eleição) a Comissão Nacional de Eleições entendeu que "O novo termo do prazo para emitir alvarás ocorre em simultâneo com
a decisão final do processo de nomeação, sem que tal aproveite uma vez que não há votação antecipada em mobilidade no
7.º dia anterior à eleição. Assim, nada obsta, antes é recomendável, que os alvarás possam ser emitidos, como anteriormente
previsto, até 5 dias antes da eleição - 20-09-2021. (Deliberação da CNE)"

*Lei Eleitoral dos Titulares dos Órgãos das Autarquias Locais
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Eleição dos Órgãos das Autarquias Locais
Câmara Municipal de Palmela

Alvará

NOMEAÇÃO DOS MEMBROS DAS MESAS DAS ASSEMBLEIAS DE VOTO

ÁLVARO MANUEL BALSEIRO AMARO, Presidente da Câmara Municipal de Palmela, nomeia, nos termos do
art.º 79.º da LEOAL*, e com referência aos cargos a desempenhar, os cidadãos abaixo indicados para
membros da Mesa (da Secção de Voto nº 21) da Assembleia de Voto da Freguesia de Palmela deste
município.

Presidente Nelson Manuel Mendes da Costa

Vice-Presidente Manuel Ferreira Seixo

Secretário Cristina Isabel Fialho Manguito

Escrutinador Maria Manuela Rodrigues Martins

Escrutinador José Manuel Coelho Caetano

Palmela, 13 de setembro de 2021

O Presidente da Câmara Municipal

_________________________________________
(assinatura e autenticação)

NOTA: Para efeitos do disposto no artigo 79.º da LEOAL*, deve ser enviada até 12 dias antes do dia da eleição, cópia deste alvará às
respetivas Juntas de Freguesia.

Apesar de a Lei estipular o prazo para emissão de alvarás de membros de mesa até ao dia 14 de setembro (12.º dia anterior ao da
eleição) a Comissão Nacional de Eleições entendeu que "O novo termo do prazo para emitir alvarás ocorre em simultâneo com
a decisão final do processo de nomeação, sem que tal aproveite uma vez que não há votação antecipada em mobilidade no
7.º dia anterior à eleição. Assim, nada obsta, antes é recomendável, que os alvarás possam ser emitidos, como anteriormente
previsto, até 5 dias antes da eleição - 20-09-2021. (Deliberação da CNE)"

*Lei Eleitoral dos Titulares dos Órgãos das Autarquias Locais
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Eleição dos Órgãos das Autarquias Locais
Câmara Municipal de Palmela

Alvará

NOMEAÇÃO DOS MEMBROS DAS MESAS DAS ASSEMBLEIAS DE VOTO

ÁLVARO MANUEL BALSEIRO AMARO, Presidente da Câmara Municipal de Palmela, nomeia, nos termos do
art.º 79.º da LEOAL*, e com referência aos cargos a desempenhar, os cidadãos abaixo indicados para
membros da Mesa (da Secção de Voto nº 22) da Assembleia de Voto da Freguesia de Palmela deste
município.

Presidente Maria Teresa Gonçalves Nunes

Vice-Presidente Joana da Costa Silva

Secretário João Manuel da Cruz

Escrutinador Raquel Lopes dos Reis

Escrutinador Tiago Martins Caiado

Palmela, 13 de setembro de 2021

O Presidente da Câmara Municipal

_________________________________________
(assinatura e autenticação)

NOTA: Para efeitos do disposto no artigo 79.º da LEOAL*, deve ser enviada até 12 dias antes do dia da eleição, cópia deste alvará às
respetivas Juntas de Freguesia.

Apesar de a Lei estipular o prazo para emissão de alvarás de membros de mesa até ao dia 14 de setembro (12.º dia anterior ao da
eleição) a Comissão Nacional de Eleições entendeu que "O novo termo do prazo para emitir alvarás ocorre em simultâneo com
a decisão final do processo de nomeação, sem que tal aproveite uma vez que não há votação antecipada em mobilidade no
7.º dia anterior à eleição. Assim, nada obsta, antes é recomendável, que os alvarás possam ser emitidos, como anteriormente
previsto, até 5 dias antes da eleição - 20-09-2021. (Deliberação da CNE)"

*Lei Eleitoral dos Titulares dos Órgãos das Autarquias Locais
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Eleição dos Órgãos das Autarquias Locais
Câmara Municipal de Palmela

Alvará

NOMEAÇÃO DOS MEMBROS DAS MESAS DAS ASSEMBLEIAS DE VOTO

ÁLVARO MANUEL BALSEIRO AMARO, Presidente da Câmara Municipal de Palmela, nomeia, nos termos do
art.º 79.º da LEOAL*, e com referência aos cargos a desempenhar, os cidadãos abaixo indicados para
membros da Mesa (da Secção de Voto nº 23) da Assembleia de Voto da Freguesia de Palmela deste
município.

Presidente André Gabriel Garrido

Vice-Presidente Ana Catarina Guerreiro Fruta

Secretário Nuno José Loureiro Silva

Escrutinador José Ferreira Gomes

Escrutinador Cristóvão Carapinha Maneta

Palmela, 13 de setembro de 2021

O Presidente da Câmara Municipal

_________________________________________
(assinatura e autenticação)

NOTA: Para efeitos do disposto no artigo 79.º da LEOAL*, deve ser enviada até 12 dias antes do dia da eleição, cópia deste alvará às
respetivas Juntas de Freguesia.

Apesar de a Lei estipular o prazo para emissão de alvarás de membros de mesa até ao dia 14 de setembro (12.º dia anterior ao da
eleição) a Comissão Nacional de Eleições entendeu que "O novo termo do prazo para emitir alvarás ocorre em simultâneo com
a decisão final do processo de nomeação, sem que tal aproveite uma vez que não há votação antecipada em mobilidade no
7.º dia anterior à eleição. Assim, nada obsta, antes é recomendável, que os alvarás possam ser emitidos, como anteriormente
previsto, até 5 dias antes da eleição - 20-09-2021. (Deliberação da CNE)"

*Lei Eleitoral dos Titulares dos Órgãos das Autarquias Locais

AL-9


