
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 Pinhal Novo deste
município.

Presidente João Pedro Lobo Espalha

Vice-Presidente Vítor Manuel Bastos da Fonte

Secretário Nélia Maria Duarte Santos

Escrutinador Eunice Maria Nobrega Caires Isaias

Escrutinador Abílio Pacheco das Neves

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 Pinhal Novo deste
município.

Presidente Francisco Balseiro Cardoso

Vice-Presidente José Francisco Peres Gonçalves

Secretário António Manuel Henriques Coelho

Escrutinador André Tiago Duarte Cipriano

Escrutinador Maria Cesaltina Farinha Carreira

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 Pinhal Novo deste
município.

Presidente Carla da Conceição Rafael Soares Raposo

Vice-Presidente Nuno Miguel Balseiro de Sousa

Secretário Luís Miguel Almeida Rocha

Escrutinador Carla Maria Paiva de Castro

Escrutinador Suzana Duarte Santos

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 Pinhal Novo deste
município.

Presidente José Manuel Martins Simões

Vice-Presidente Liliana da Conceição Grilo Palhoça

Secretário Maria Amália Pereira da Silva

Escrutinador Maria Madalena dos Ramos Pascoal Ricardo

Escrutinador João Paulo Ramos 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 5) da Assembleia de Voto da Freguesia de Pinhal Novo deste
município.

Presidente Maria Rosélia Palminha Andrade Abadeço

Vice-Presidente Carla Isabel Boto Romão

Secretário Rafael Filipe Pólvora Meseiro

Escrutinador Mariana Silva Martins Nunes

Escrutinador Sandra Nóbrega Isaías

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 Pinhal Novo deste
município.

Presidente Ricardo Jorge Romão Coimbra

Vice-Presidente Nuno Manuel Fonseca dos Santos

Secretário Maria do Carmo Alves Martins Magalhães

Escrutinador Ana da Anunciação Silva Martins Guerreiro

Escrutinador Beatriz Sofia Palhoça Domingos

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 Pinhal Novo deste
município.

Presidente Jaime Manuel de Jesus Oliveira

Vice-Presidente Maria Venilde Gomes Marques Guerreiro

Secretário Bruno Miguel da Costa Pereira

Escrutinador Rita Alexandra Varela Tapadinhas

Escrutinador Ricardo Manuel Rodrigues do Carmo

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 Pinhal Novo deste
município.

Presidente António Manuel Camacho Guerreiro Godinho

Vice-Presidente Pedro Manuel Severino da Silva

Secretário Jorge Miguel Passinhas Santos

Escrutinador Raquel Liliane Ribeiro dos Santos

Escrutinador Catarina Isabel Ramos Cabrita

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 Pinhal Novo deste
município.

Presidente David João de Sousa Romão

Vice-Presidente Maria do Carmo Canivete Amaro

Secretário Maria da Conceição Tavares Lopes David

Escrutinador Isabel Maria Salvado do Carmo Godinho

Escrutinador Rute Alexandra da Costa 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 10) da Assembleia de Voto da Freguesia de Pinhal Novo deste
município.

Presidente Jaime de Jesus dos Santos David

Vice-Presidente Sónia Cristina Pires dos Santos

Secretário Sara Isabel Camelo dos Santos Peralta Coelho

Escrutinador Joana Isabel Silva Mendes

Escrutinador Rui Manuel Pereira Simões

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 Pinhal Novo deste
município.

Presidente Maria de Fátima Lopes Passinhas

Vice-Presidente Ana Filipa Cortegaça Ribeiro Patrício

Secretário Catarina da Silva Oliveira

Escrutinador Carlos Alexandre Martins Lopes

Escrutinador Cátia Isabel Venâncio Gonçalves

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 Pinhal Novo deste
município.

Presidente Dulce Maria das Neves Vinagreiro Mendes

Vice-Presidente Lara Lúcia Cardoso Faria

Secretário Roberta Fátima Nuno Alves

Escrutinador Margarida Alegria Fernandes de Sousa

Escrutinador Maria Beatriz Parreira Alves Facote

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 Pinhal Novo deste
município.

Presidente Maria Luísa da Costa Fragoso Paulino

Vice-Presidente Ângela Isabel Campaniço Amaro

Secretário Marta Catarina Nunes da Silva Pato

Escrutinador Ana Iolanda da Cruz Vinagreiro

Escrutinador Carolina Fabiana Claudino 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 14) da Assembleia de Voto da Freguesia de Pinhal Novo deste
município.

Presidente Vera Lúcia Sanches Oliveira

Vice-Presidente Maria Emília da Silva Cruz

Secretário Rúben António Nuno Alves

Escrutinador Pedro Daniel Nunes Carvalheiro

Escrutinador Pedro Felipe de Amorim

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 Pinhal Novo deste
município.

Presidente Dário André do Monte Nogueira Andrade

Vice-Presidente José Pedro Rosado Carvalho

Secretário Daniela Mendes Guedes

Escrutinador João Vítor Nascimento Costa da Silva

Escrutinador Jessica Alexandra Guerreiro Marçal

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 Pinhal Novo deste
município.

Presidente Bruno Arlindo Goes Costa

Vice-Presidente Jéssica Marina Agostinho Coelho

Secretário Maria João Alves Dâmaso

Escrutinador Nelson José dos Santos Delgadinho

Escrutinador Tânia Sofia de Oliveira Gonçalves

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 Pinhal Novo deste
município.

Presidente Ezequiel de Jesus Firmino

Vice-Presidente Teresa Paula Pontes Barradas

Secretário Paula Alexandra Valente Pereira

Escrutinador Ana Paula Amador Macedo

Escrutinador João Daniel Farias Joaquim

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 Pinhal Novo deste
município.

Presidente Luís Pedro Mateus Ribeiro

Vice-Presidente José Paulo Barão Garcia

Secretário Fernanda Maria Pereira Rainha

Escrutinador Vera Moço Calado

Escrutinador Mariana Nunes Jorge

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 Pinhal Novo deste
município.

Presidente Pedro Miguel da Silva Ferreira de Oliveira

Vice-Presidente Nuno Albino da Costa Miguéis

Secretário Gonçalo Santos Serafim Branco dos Santos

Escrutinador Cristina Maria Ribeiro da Silva Prazeres

Escrutinador Catarina Isabel Lutas Carapeta

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 Pinhal Novo deste
município.

Presidente Maria Helena dos Santos Serafim

Vice-Presidente Paulo Jorge Batista Bombaça

Secretário Carlos Rafael Brinca Pessoa

Escrutinador Miguel Alegria Fernandes de Sousa

Escrutinador Teresa Duarte Pereira da Cruz

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 Pinhal Novo deste
município.

Presidente Francisco Gaspar Cardoso

Vice-Presidente Luís Miguel Peralta Carreira

Secretário Ricardo José de Oliveira

Escrutinador Bruno Manuel Gonçalves de Jesus

Escrutinador Miguel Alexandre Fulgêncio Domingues

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 Pinhal Novo deste
município.

Presidente Maria Goreti Silva Santos

Vice-Presidente Cândido Manuel Cara Linda Carvalheira

Secretário Patricia Isabel Albuquerque de Almeida Tavanez

Escrutinador Anabela Barreira Marçalo

Escrutinador Sandra Cristina Fontes Andrade

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



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 Pinhal Novo deste
município.

Presidente João Gualberto Pimenta Caferra

Vice-Presidente Rafael Romão Nuno Alves

Secretário Luís Filipe Marques dos Reis

Escrutinador Ana Patrícia Guerreiro Rodrigues Nascimento

Escrutinador Gustavo Alexandre Macau 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 24) da Assembleia de Voto da Freguesia de Pinhal Novo deste
município.

Presidente Maria Fernanda Tregeira Martins

Vice-Presidente José Manuel Sousa Dórdio

Secretário Bruno Alexandrel Dias Marques

Escrutinador Luís Gomes

Escrutinador David Miguel Santos Pereira

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 25) da Assembleia de Voto da Freguesia de Pinhal Novo deste
município.

Presidente Ricardo Manuel Delgadinho de Sousa

Vice-Presidente Gina Maria Sequeira Amaral Sena

Secretário Maria Helena Rodrigues Amaro

Escrutinador Catarina Sofia Miranda Quendera

Escrutinador André Silveira Ribeiro

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 26) da Assembleia de Voto da Freguesia de Pinhal Novo deste
município.

Presidente Maria da Conceição Silveira Ribeiro

Vice-Presidente Helena Maria Jorge dos Santos Joaquim

Secretário Duarte Miguel Vagarinho Ramalho

Escrutinador Catarina Marçalo Miranda

Escrutinador Carlos Miguel Carvalho Mendes

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 27) da Assembleia de Voto da Freguesia de Pinhal Novo deste
município.

Presidente João Pedro Alves Ricardo

Vice-Presidente Carlos Alberto Rodrigues Carromeu

Secretário Andreia Sofia Silva Mendes

Escrutinador João Carlos de Jesus Santos Delgadinho

Escrutinador Maria de Fátima da Anunciação Martins

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 28) da Assembleia de Voto da Freguesia de Pinhal Novo deste
município.

Presidente Carla Alexandra de Matos Penetra

Vice-Presidente Ana Catarina Martins Magalhães

Secretário Cristina Maria Rosa de Andrade Fitas

Escrutinador Helena Maria Machoqueiro Macau

Escrutinador Ana Carolina Pato 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 29) da Assembleia de Voto da Freguesia de Pinhal Novo deste
município.

Presidente Miguel Ângelo de Oliveira Lourenço

Vice-Presidente Joana Isabel Neves Gomes

Secretário Margarida Margarido Nunes

Escrutinador José Manuel Patinha Bento

Escrutinador Luis Miguel da Costa Dias

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 30) da Assembleia de Voto da Freguesia de Pinhal Novo deste
município.

Presidente António José Severino Caeiro

Vice-Presidente António José Rosado Moura

Secretário Miguel Empis Sanches de Baena

Escrutinador José Francisco Rodrigues da Silva

Escrutinador Patricia Isabel Gaspar Valente

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 31) da Assembleia de Voto da Freguesia de Pinhal Novo deste
município.

Presidente Helena Isabel Gonçalves Teixeira Neves

Vice-Presidente Ana Catarina Lagarto Severino

Secretário Susana Maria Afonso Figo Pereira

Escrutinador Cíntia Alexandra Hortense da Silva

Escrutinador Donatília Maria Sérgio Fragoso

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 32) da Assembleia de Voto da Freguesia de Pinhal Novo deste
município.

Presidente Manuel de Paiva Ribeiro

Vice-Presidente Sofia Isabel Fernandes Carromeu

Secretário Fernando Miguel Dias Cortez

Escrutinador Catarina Mithá Ferreira Fernandes Benguela

Escrutinador Rafael Filipe Azenha Miranda

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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