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BOLETIM MUNICIPAL                                                                                     SEPARATA 

 

EDITAL Nº 345 /2013 

 

Assunto: Nomeação de Vereadores a tempo inteiro. 

 

CARLOS MANUEL LAVRADOR DE JESUS CARREIRAS ,  Presidente da Câmara Municipal 

de Cascais,  

 

FAÇO PÚBLICO que, no seguimento da proposta nº 1500/2013, aprovada em reunião de 

câmara realizada no passado dia 28 de outubro, pelo meu despacho nº 111/2013, de 30 de 

outubro, e ao abrigo das disposições contidas na alínea b) do nº1 do artigo 58 da Lei nº 

169/99, de 18 de setembro, procedi à designação dos Vereadores da Câmara Municipal em 

regime de tempo inteiro. 

Dando cumprimento ao disposto no nº 2 do artigo 37º do Código do Procedimento 

Administrativo, procede-se à divulgação do teor do acima referido Despacho nº 111/2013. 

 

DESPACHO N.º111 /2013 

Assunto: Nomeação de Vereadores a tempo inteiro.  

Considerando que: 

a) Nos termos da alínea b) do nº 1 do artigo 58.º da Lei n.º 169/99, de 18 de 

setembro, compete ao Presidente da Câmara decidir sobre a existência de 

Vereadores a tempo inteiro e a meio tempo, até ao limite de três. 

 

b) De acordo com o disposto no nº2 do mesmo artigo compete à Câmara Municipal fixar 

o número de vereadores a tempo inteiro e a meio tempo que exceda os limites 

previstos no número anterior.  

 

c) Na reunião de câmara nº25/2013, de 28 de outubro do corrente mês, no ponto 4 da 

referida ordem de trabalhos, Proposta nº1500/2013, foi fixado em cinco o número de 

Vereadores a tempo inteiro. 
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 DETERMINO: 

1-Ao abrigo do disposto no nº 4 do artigo 58.º da n.º Lei 169/99, de 18 de setembro 

designar como Vereadores a tempo inteiro, Miguel Martinez de Castro Pinto Luz (Vice-

Presidente), Frederico Manuel Pinho de Almeida e Nuno Francisco Piteira Lopes, com efeitos a 

24 de outubro do corrente ano. 

2-Designar, ao abrigo da mesma disposição legal, como vereadoras a tempo inteiro Ana 

Sofia Fernandes Bettencourt e Paula Alexandra Alves Mateus Ferreira Dias Gomes da Silva, 

com efeitos a 28 de outubro. 

Cascais, 30 de outubro de 2013 

O Presidente da Câmara 

Carlos Carreiras 

Para constar se publica o presente edital e outros de igual teor que vão ser afixados nos 

lugares de estilo. 

Cascais, 31 de outubro de 2013 

O Presidente da Câmara 

Carlos Manuel Lavrador de Jesus Carreiras 

 


