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MUNICíPIO DO FUNCHAL

EDtTAt N.o 58112022

Pedro Miguel Amoro de BettencourÌ Colodo, Presidente do Cômoro Municipol do

Funchol. no uso do competêncio que lhe é conferido pelo olíneo o) do n.o ì do ortigo

35.' do Anexo I do Leì n3 75/2013, de 12 de setembro, no suo otuol redoçÕo, e em

cumprimento do disposto no ortigo 5ó.o do mesmo diplomo legol, torno público, poro os

devidos e legois efeitos, o teor do seu despocho, dotodo de lB de ogosto de 2022,

relotivo ò " Despocho de DesignoçÕo de Vereodoro o lempo lnteìro", publicodo em

onexo oo presente editol.

Poços do Município do Funchol, oos I B de ogoslo de 2022

O PresidenÌe do Cômoro do Funchol

Pedro ;I: ,t
moro de Bettencourt Colodo
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MUNICíPIO DO FUNCHAL

DESPACHO

DESTGNAçÃO DE VEREADORA EM REGTME DE TEMPO |NTETRO

Considerondo que:

É imperioso o tomodo de decisões no sentido de conferir o Cômoro Municipol do

Funchol o necessório operocionolidode, possondo ossim, necessoriomente, pelo

existêncio de vereodores em regime de tempo inteiro;

De ocordo com o disposto no olíneo b), do n.o l, do ortigo 58.o, do Lei n.o 169/99, de ìB

de setembro, no suo otuol redoçÕo, o número de vereodores o fixor pelo presidente do

Cômoro, o tempo inteiro, é no moximo de três, quondo estejom em couso municípios

com mois de 100.000 eleitores;

Se impõe promover umo gestôo eficiente e eficoz, no prossecuçÕo do interesse público

e dos populoções e que, o número de vereodores o tempo inteiro, cujo competêncio

de fixoçÕo cobe oo Presidenïe do Cômoro Municipol é insuficiente poro otingir este

desideroto;

Por deliberoçõo do Cômoro Municipol, tomodo no reuniõo de 25 de outubro de 2021,

foi oprovodo, oo obrigo do estipulodo no n.o 2 do cilodo ortigo 58.o, o fixoçõo do

número de vereodores que excede os limites previstos no competêncio do Presidente

doquele orgÕo;

Em conformidode com o estotuído nos n.os 1 ,3 e 4, do ortigo n.o 58, do Lei n.' 169 /99, de

lB de setembro. no suo otuolredoçõo, compete oo Presidente do Cômoro Municipol,

decidÌr sobre o existêncio de vereodores o tempo inteiro e meio tempo, fixor o seu

número e escolhê-los;

Ao obrigo dos citodos normos legois, e em execuçÕo do referido deliberoçõo

comorório. designo, com efeitos o portÌr de hoje, o Senhoro Vereodoro Heleno Morio

Pereiro Leol, em regime de tempo inïeiro.

Poços do Município do Funchol, oos lB de ogosto de 2022

O Presidente do Cômoro M I do Funchol

Pedro

X^^..
rrlliorlrel nmoro de Bettencourt Colodo


