Vi1a\£Q1:s1s
CARkARA.NHJNlC|PAL DE VILA VEHRDE

EDHALN°56/2021
~~~~~~~~~-Dr‘, Jﬁlia Maria Cariéade Rodrigues Fernandes, Presidente da Camera Municipal de
Vila Verde: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tornaiptibiico para oumprimento do disposto no n° 2 do art° 47°, art° 151° e 159°, do
Cédigo do Procedimento Administrative, aprovado peio Decreto-Lei n° 4/2015, de O7 de janeiro,
que por despacho exarado pela signatéria, datado de 15 de outubro, foi proferido o seguinte
despacho:
“Nos termos e para os efeitos da aiinea a), do n.° 2, do art. 35.°, do Anexo I, da Lei n.° 75/2O13,Zde
12 de setembro, que estabeiece o Regime Juridico das Autarquias Locais, deciara para os iegais
e devidos efeitos, conforme ciisposto no n.° 7 do artigo 54.” da Lei n.° 96/2015, de 17 de agosto,
Que atribui poderes de representagao aos trabalhadores deste Municipio, abaixo ideniificados,
como utilizadores da piataforma eietronica da AcinGov, disponibilizacia peio Municipio de Vila
Verde, em httgs://w\wv.acingov.Qt/ :
-

Eng. Jorge Domingos Teixeira Pinto

-

Dra. Angeia Maria Pinheiro Costa

Os trabaihadores ficam expressamente autorizados a praticar os trémites necessaries na
referida plataforma, nomeadamente:
-

Crier procedimentos;

-

Carregar e assinar documentos de forma eletronica;

-

Aprovar e Eangar procedimentos;

~

Responder a esciarecimentos e pedidos de erros e omissoes;

~

Criar avisos, responder e enviar mensagens aos concorrenies;

-

Abrir propostas e soiicitar esciarecimentos as mesmas;

-

Carregar e assinar de forma eletrénica os Reiatérios Preiiminar e Final;

-

Adjudicar em plataforma, solicitar e desencriptar documentos de habélitagao e submeter
minutes de contrato;

-

Soiicitar caugéio;

-

Praticar todos os demais atos na plataforma.
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Os referidos atos deveréo ser sempre praticados na sequéncia dos meus ciespachos ou dos
Ex.'“°* Srs. Vereadores, no uso da respetiva delegagéio de competénoias bem como na sequéncia
dos atos praticados peio jL'zri dos prooedimentos concursais, nomeaciamente procedendo ao envio
dos respetivos relatorios e assinados mediante a utilizaoéo de certiﬁca dos de assinatura
eleirénica.
Mais deolara que, os responsaveis aoima indioados, estéio obrigados ao cumprimento dos
trémites inerentes ao carregamento de dados, conforme instruooes da plataforma eletronica, em
nome desta entidade, as quais aceitam e so oomprometem a cumprir tais obrigagoes.”-------------44~~~~~~~~-~Para constar e devidos efeitos so publica o presente e outros de igual teor, que véo ser
aﬁxados nos lugares do estilo. --------------------------------------------------------------------------------------4----

Pagos do ivlunicipio de Vila Verde, em 26 de outubro de 2021
A l?residente da Cémara Municipal
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