
EDITAL N2 135/2021

CELEBRAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER

ATRIBUIÇÃO DE MEIO DIA DE AUSÊNCIA AO SERVIÇO ÀS
TRABALHADORAS DA CÂMARA MUNICIPAL

ALBERTO SIMÕES MAIA MESQUITA, PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VILA FRANCA
DE XIRA

FAZ SABER, em cumprimento do disposto no n9 1, do artigo 56, do anexo 1, da Lei
n2 75/2013, de 12 de setembro, que pelo seu Despacho n2 14/2021, de 5 de março, no uso
das competências que lhe são conferidas pela alínea a), do n2 2, do artigo 359, do Regime
jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela referida Lei n9 75/2013, de 12 de setembro,
com as demais alterações legislativas subsequentes e na redação vigente, constante do
respetivo anexo 1, bem como pela alínea a), do n2 2, do artigo 27v, da Lei Geral do
Trabalho em Funções Públicas, aprovada pela Lei n2 35)2014, de 20 de junho, com as
demais alterações legais posteriores e na redação em vigor, concedeu meio dia de
ausência ao serviço a todas as trabalhadoras da Câmara Municipal, para assinalar o Dia
Internacional da Mulher, através da atribuição de um cheque de tempo, a utilizar até 31 de
agosto próximo.

A utilização do meio dia de ausência ao serviço em apreço deverá ser devidamente
articulada com os dirigentes e as chefias das respetivas unidades orgânicas e serviços
municipais, não podendo pôr em causa nem prejudicar o normal funcionamento dos
serviços públicos municipais.

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

locais do costume.

E eu, LQt--) , Ana Paula Marques Costilhas, Chefe da

Divisão de os Jurídicos, em substituição Diretor do Departamento de Gestão

Administrativa e Jurídica, o subscrevi.

Paços do Município de Vila Franca de Xira, 5 de março de 2021

O Presidente da Câmara MuniC aI,

%siC%ta
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