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EDITAL Nº 836/2021 

DESIGNAÇÃO DA VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

FERNANDO PAULO FERREIRA, PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VILA FRANCA 

DE XIRA 

FAZ SABER, em cumprimento do disposto no nº 1, do artigo 56º, do anexo I, da Lei                

nº 75/2013, de 12 de setembro, na sua atual redação, o seu Despacho                            

nº 67-A/2021, exarado em 30 de novembro de 2021, que se transcreve: 

“Nos termos, ao abrigo e para os efeitos do disposto no número 1 do artigo 56º e 

do número 3 do artigo 57º, ambos da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, alterada 

e republicada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro, com as demais alterações 

legislativas subsequentes e na redação atual, a qual estabelece o regime jurídico 

do funcionamento dos órgãos dos municípios e das freguesias, assim como as 

respetivas competências, designo para exercer as funções de Vice-Presidente da 

Câmara Municipal a Senhora Vereadora Marina Estevão Tiago, a quem competirá 

substituir-me nas minhas ausências, faltas e impedimentos, sem prejuízo das 

demais funções e tarefas que lhe estão atribuídas no âmbito da distribuição de 

pelouros e da delegação e subdelegação de competências.  

 

O presente despacho deverá ser objeto da devida e adequada publicação, em 

conformidade com o preceituado no artigo 56º, n.ºs 1 e 2, do Anexo I da Lei                 

n.º 75/2013, de 12 de setembro, com as demais alterações legislativas posteriores 

e na redação vigente, a qual aprova o Regime Jurídico das Autarquias Locais. 

 

Proceda-se igualmente à divulgação do despacho em apreço pelos vários serviços 

e unidades orgânicas municipais, por via de correio eletrónico interno e nos 

termos e moldes usuais e habituais.” 

 

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

afixados nos locais do costume e publicitado no sítio do município na Internet. 
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E 

&

eu,                                                                                                     , Diretor  do 

Departamento de Gestão Administrativa e Jurídica, o subscrevi. 

Paços do Município de Vila Franca de Xira, 2 de dezembro de 2021 

 

O Presidente da Câmara Municipal, 

2021,07,I,ED,836   02-12-2021


		2021-12-03T12:47:24+0000


		2021-12-05T12:51:49+0000




