
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 Quinta do Anjo deste
município.

Presidente Jorge Humberto André Cardoso Martins

Vice-Presidente Maria Rosa Vinagre Correia

Secretário Miguel Filipe Homem Ferreira Castel-Branco

Escrutinador Catarina Caldeira Simões

Escrutinador Fernanda Maria Almeida Santana Louro

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 Quinta do Anjo deste
município.

Presidente Sérgio Manuel Cardoso de Almeida

Vice-Presidente Beatriz Fortuna Martins

Secretário Yolanda Jacira Lourenço da Silva

Escrutinador Sílvia Marisa Cardoso Couto

Escrutinador Vasco Morgado dos Santos Caldeira

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 Quinta do Anjo deste
município.

Presidente Gaspar Silva Santos

Vice-Presidente Alexandra de Matos Martins

Secretário Carlos Pedro Gonçalves Rocha Pereira

Escrutinador Joaquim da Silva Santos

Escrutinador Rodrigo dos Santos Salvado

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 Quinta do Anjo deste
município.

Presidente Berta Maria Pereira Salvado

Vice-Presidente Ana Carla de Almeida Avelino da Silva

Secretário Maria do Rosário de Matos Fortuna Martins

Escrutinador Matilde Pereira Lobo Martins

Escrutinador Catarina Almeida 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 5) da Assembleia de Voto da Freguesia de Quinta do Anjo deste
município.

Presidente Alfredo Manuel Farinha Lopes

Vice-Presidente Nara Solange Batalha

Secretário Maria Isabel Fonseca Remechido

Escrutinador Miguel Filipe da Silva Lança Santos

Escrutinador Célia Maria da Cruz Pereira 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 6) da Assembleia de Voto da Freguesia de Quinta do Anjo deste
município.

Presidente João Pereira Martins

Vice-Presidente Inês Mateus Durão

Secretário Maria Teresa Sousa de Matos Fortuna

Escrutinador Maria Inês Arez dos Santos Ferreira Colaço

Escrutinador Inês Sofia Cristo Batoque

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 Quinta do Anjo deste
município.

Presidente Rui Manuel Nunes Cruz

Vice-Presidente Aida Cristina de Sousa Pereira

Secretário Pedro Miguel Duarte Barão

Escrutinador Ana Rita Ferreira Cardoso

Escrutinador Maria Margarida Quaresma de Matos Fortuna

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 Quinta do Anjo deste
município.

Presidente Maria Clara Martins Freire Miguel

Vice-Presidente José António Dias

Secretário Tomás Anjos Barão

Escrutinador Pedro Manuel de Carvalho Estragadinho

Escrutinador Fernanda Esmeralda Costa Alves Sanchez

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 Quinta do Anjo deste
município.

Presidente Ana Maria de Oliveira Assis Lobo

Vice-Presidente Sérgio Fernandes Pais Alexandre

Secretário Isa Marlene Marmelo Gameiro

Escrutinador Joana Catarina Martins Abrantes

Escrutinador Sandra Maria da Cruz Pereira 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 10) da Assembleia de Voto da Freguesia de Quinta do Anjo deste
município.

Presidente José João Patinha Grazina

Vice-Presidente Susana Isabel Gonçalves Figueira de Oliveira Jesus

Secretário Beatriz da Rocha Esperança

Escrutinador Laura Manuel Sarilho da Costa

Escrutinador Pedro Miguel Antunes Barata

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 Quinta do Anjo deste
município.

Presidente Nuno Miguel Ferreira de Oliveira Jesus

Vice-Presidente Pedro Miguel Parreira das Neves

Secretário Rui Miguel Valente

Escrutinador António Manuel Correia Barão

Escrutinador Wilson Alexandre Alves 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 Quinta do Anjo deste
município.

Presidente João Quaresma de Matos Fortuna

Vice-Presidente João Pedro Marçal Fialho Perdigão Leitão

Secretário Josefa Mendes Fialho Peralta

Escrutinador Tiago Alexandre Henriques Batata

Escrutinador Gonçalo Miguel Sampaio 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 13) da Assembleia de Voto da Freguesia de Quinta do Anjo deste
município.

Presidente Cristiana Filipa Leitão Ramos

Vice-Presidente Jorge Alberto da Costa Silva

Secretário Elsa José Marcelino Martins

Escrutinador Fernando Carvalho Freire

Escrutinador Luana Maria Candeias Tavares

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 Quinta do Anjo deste
município.

Presidente Rita Maria da Conceição Marcelino

Vice-Presidente Abílio Manuel Duarte Cerqueira

Secretário Francisco Henrique Arez dos Santos Ferreira Colaço

Escrutinador Catarina Alexandra Bernardino Pereira

Escrutinador Flávia Cristina da Silva Damásio

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 Quinta do Anjo deste
município.

Presidente Joaquim Agostinho Romão Gomes Sanheiro

Vice-Presidente Dulce Maria dos Santos Rodrigues

Secretário Ana Cristina Lourenço Leitão Ramos

Escrutinador Silvino Luis Gonçalves Palhinhas

Escrutinador Elza Maria Silveira Lino

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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