
âmara Municipal de Viana do Castelo 

DESPACHO N.º PR 04/2022 

SUBDELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS 

Em aditamento ao meu despacho n.0 PR 6/2021, de 20 de outubro de 

2021 , pelo qual procedi à subdelegação de diversas competências na Vereadora 

Maria Fabíola dos Santos Oliveira, resolvo aditar ao referido despacho as 

competências previstas no Decreto-Lei n.º 82/2021 , de 13 de outubro, que 

estabelece o Sistema de Gestão Integrada de Fogos Rurais no território 

continental e define as suas regras de funcionamento 

Ratifico todos os atos praticados pela Sra. Vereadora Eng.ª Maria Fabíola 

dos Santos Oliveira, objeto da presente subdelegação de competências, desde o 

dia 18 de outubro de 2021 , inclusive a representação na Comissão Municipal de 

Gestão Integrada de Fogos Rurais. 

O presente despacho vigorará a partir do dia seguinte ao da sua 

publicitação, mediante editais. 

Paços do Concelho de Viana do Castelo, de janeiro de 2022. 

Passeio das Mordomas da Romaria • 4904-877 Viana do Castelo • tlf. 258 809 300 • fax 258 809 347 • www.cm-viana-castelo.pt • cmviana@cm-viana-castelo.pt . NIF 506 037 258 



âmara Municipal de Viana do Castelo 

EDITAL 

JOAQUIM LUÍS NOBRE PEREIRA, PRESIDENTE DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE VIANA DO CASTELO: 

Faço público que, por meu despacho número PR 04/2022, de 24 de janeiro 

corrente, em aditamento ao meu despacho n.0 PR 6/2021, de 20 de outubro de 

2021, pelo qual procedi à subdelegação de diversas competências na Vereadora 

Maria Fabíola dos Santos Oliveira, resolvo aditar ao referido despacho as 

competências previstas no Decreto-Lei n.º 82/2021, de 13 de outubro, que 

estabelece o Sistema de Gestão Integrada de Fogos Rurais no território 

continental e define as suas regras de funcionamento 

Ratifico todos os atos praticados pela Sra. Vereadora Eng.ª Maria Fabíola 

dos Santos Oliveira, objeto da presente subdelegação de competências, desde o 

dia 18 de outubro de 2021 , inclusive a representação na Comissão Municipal de 

Gestão Integrada de Fogos Rurais. 

O presente despacho vigorará a partir do dia seguinte ao da sua 

publicitação, mediante editais. 

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

afixados nos lugares públicos de estilo. 

E eu, ~~ , Diretor do Departamento de Administração 

Geral desta Câmara Municipal, o subscrevi. 
,,----

Paços do Concelho de Viana do ~aslelo, 24 ) e janeiro de 2022. 

O PRESIDENTE DA CAMARA MUf ICIPAL 

~ 7 /7 
~ / 

'/ 7 / 
/ 

Passeio das Mordomas da Romaria • 4904-877 Viana do Castelo · tlf. 258 809 300 • fax 258 809 347 • www.cm-viana-castelo.pt • cmviana@cm-viana-caslelo.pt . NIF 506 037 258 


