
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 União das Freguesias de Poceirão e
Marateca deste município.

Presidente Luís Manuel Paciência Pato

Vice-Presidente Galantina de Matos Miguel Quendera

Secretário Paulo Alexandre Florindo Soares

Escrutinador André Filipe Pereira Lázaro

Escrutinador Rosa Margarida Vivas Inácio dos 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 2) da Assembleia de Voto da União das Freguesias de Poceirão e
Marateca deste município.

Presidente Ana Isabel Guerra Pucarinho

Vice-Presidente Verónica Isabel Serrano dos Santos

Secretário Rafael de Oliveira Pato

Escrutinador Orlando Jorge de Carvalho Margarido

Escrutinador João Carlos de Oliveira Nunes

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 União das Freguesias de Poceirão e
Marateca deste município.

Presidente Vanessa Ferreira Alegria

Vice-Presidente Sónia Isabel Oliveira Farinha

Secretário Véronique Champion Kaizeler Gaspar

Escrutinador Isabel d'Oliveira Alegria

Escrutinador Nádia Alexandra de Oliveira 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 4) da Assembleia de Voto da União das Freguesias de Poceirão e
Marateca deste município.

Presidente Ana Paula Alegria Alves

Vice-Presidente Lília Mara Baltazar de Oliveira

Secretário Cátia Alexandra Ferreira Lima Nunes

Escrutinador Bruno Miguel Cavalinhos da Costa

Escrutinador Cheila Carolina Ferreira Mota

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 União das Freguesias de Poceirão e
Marateca deste município.

Presidente Elsa Cristina Jorge Ferreira

Vice-Presidente Andreia Alexandra Sanches Alferes

Secretário Diogo Alexandre Rodrigues de Almeida

Escrutinador Andreia Alexandra Caldeira de Arêde

Escrutinador Paulo Sérgio da Silva Couceiro de Oliveira

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 União das Freguesias de Poceirão e
Marateca deste município.

Presidente Avelino Manuel da Silva

Vice-Presidente Anabela Maricato Sansana

Secretário Joana Rita Gomes Marçalo Costa

Escrutinador António Joaquim Pires Cardoso

Escrutinador Dora Sofia de Oliveira Brazão 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 7) da Assembleia de Voto da União das Freguesias de Poceirão e
Marateca deste município.

Presidente Jael André Enxerto da Silva

Vice-Presidente Hélder António Monteiro Roque

Secretário Neuza Lopes Carvalho

Escrutinador Cátia Filipa Gomes da Silva

Escrutinador Micaela Andreia Garcia Martins de Figueiredo

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 União das Freguesias de Poceirão e
Marateca deste município.

Presidente Sílvia Cristina Rodrigues Oliveira

Vice-Presidente Hélio Filipe dos Santos Marques

Secretário Débora da Cruz Carvalho

Escrutinador Carlos Alberto da Claudina Salvador

Escrutinador David José da Silva Lourenço

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 União das Freguesias de Poceirão e
Marateca deste município.

Presidente Maria Helena Cruz Conceição

Vice-Presidente Pedro Jorge Ramalho Gonçalves Alexandre

Secretário Leandro José Caseiro Rocha

Escrutinador Maria Carolina Craveiro da Silva Oliveira

Escrutinador Leandro José Carregosa 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 União das Freguesias de Poceirão
e Marateca deste município.

Presidente Paulo Jorge Pereira da Silva

Vice-Presidente Ivan José Andrade Bica

Secretário José Pedro Pais Pereira

Escrutinador Pedro Afonso Serrano dos Santos Roque

Escrutinador Miguel Ângelo Taniça Freitas Nobre

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 União das Freguesias de Poceirão
e Marateca deste município.

Presidente José Filipe Valente Ferreira Baeta

Vice-Presidente António José Castanheira Gaudêncio

Secretário Vânia Isabel Salvador da Cruz Silvério da Silva

Escrutinador Olga Maria Tavares Pereira

Escrutinador Ana Paula Meneses 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 12) da Assembleia de Voto da União das Freguesias de Poceirão
e Marateca deste município.

Presidente Carlos José Freitas Nobre

Vice-Presidente Cátia Patrícia Monteiro Alegria

Secretário António José Rebelo dos Santos

Escrutinador Hélia Maria Vivas

Escrutinador Maria Isabel Gonçalves Dinis Alexandre

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 União das Freguesias de Poceirão
e Marateca deste município.

Presidente Rosa Maria Vitorino Martins Pereira

Vice-Presidente Noélia Maria Guerreiro Cantante Adrião

Secretário Graça Coelho Mendes

Escrutinador Inês Fernandes Mendes

Escrutinador Daniel Filipe Inácio 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 União das Freguesias de Poceirão
e Marateca deste município.

Presidente Odília Susana da Silva Andrade

Vice-Presidente Daniela Filipa Salvador da Cruz Silvério

Secretário Ana Paula Farinha Mendonça Fernandes

Escrutinador José Carlos da Cruz Rodrigues Brandão

Escrutinador Débora Cristina de Oliveira Brazão 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

AL-9


