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MANDATO 2017 - 2021

EDITAL N.º 122/2018
JOSÉ ANTÓNIO GONÇALVES GARCÊS, Presidente da Câmara Municipal de São Vicente, em
cumprimento do disposto na alínea t) do n.º 1 do art.º 35.º conjugado com o exposto na alínea n.º 1 do art.º 56.º
ambos da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, torna público o Despacho GP n.º 74/2018,
exarado em 25 de julho 2018, cujo conteúdo seguidamente se transcreve:
“

DESPACHO GP. N.º 74/2018

Nomeação de comissão para a realização de sorteio para a ocupação de espaços públicos por ocasião
das festas do Concelho de São Vicente - 2018
- Tendo em conta o exposto no programa de procedimentos – condições gerais e técnicas do sorteio para a
atribuição de espaços públicos festas de São Vicente - 2018, aprovado pelo despacho n.º 73/2018, de 25 de
julho, onde constam os espaços sujeitos a sorteio e respectivas localizações.
- A fim de poder realizar o sorteio para as zonas B, D e E, determino que a comissão para a realização do
sorteio seja constituída por três membros nas qualidades de Presidente, Primeiro Vogal e Segundo Vogal.
- A fim de cumprir com o disposto na alínea qq), do n.º 1, do artigo 33.º, da Lei 75/2013, de 12 de setembro,
atualizada pela Lei n.º 42/2016, de 28 de dezembro, no uso das competências delegadas pela Câmara
Municipal em deliberação de 26 de outubro de 2017 ao Senhor Presidente da Câmara, conforme o disposto no
n.º 1 do artigo 34.º da Lei 75/2013, de 12 de setembro, atualizada pela Lei n.º 42/2016, de 28 de dezembro,
designo como:
Presidente – Francisco da Cruz Nunes Faria
Primeiro Vogal – Maria Livramento Pestana
Segundo Vogal – Ana Cláudia Santos Mendez
(…)”
Para constar, publica-se este edital a ser afixado nos locais de estilo habituais.
Paços do Município, 27 de julho de 2018
O Presidente da Câmara Municipal
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