Câmara Municipal de Moura
DESPACHO Nº 9372/DGARH/2021

Distribuição de Pelouros
No exercício da competência que me é conferida pelo artigo 58.º/4 da Lei n.º
169/99, de 18 de setembro, na versão consolidada da Lei n.º 71/2018, de 31/12, e sem
prejuízo do disposto no artigo 36.º/1 do regime jurídico das autarquias locais, aprovado
em anexo à Lei n.º 75/2013, de 12/9, na redação atual da Lei n.º 66/2020, de 4/11,
procedo à fixação de funções (pelouros) nos termos infra expostos:
Presidente da Câmara Municipal:

 Relações institucionais e cooperação externa;
 Energia e iluminação pública;
 Proteção civil e defesa da floresta;
 Ambiente e saneamento básico;
 Assuntos jurídicos e contencioso;
 Mobilidade, trânsito e rede viária;
 Comunicação, imagem e relações públicas;
 Equipamento rural e urbano;
 Apoio e cooperação com as freguesias;
 Serviço médico veterinário.
 Planeamento, ordenamento do território e urbanismo;
 Turismo e economia local;
1

Câmara Municipal de Moura

 Agricultura e desenvolvimento rural;
 Serviços urbanos, cemitério e espaços verdes;
 Mercados e feiras.

Vereadora Lurdes da Conceição Pé-Curto Balola:
 Ação social;
 Educação;
 Cultura;
 Desporto;
 Habitação social;
 Associativismo;
 Património histórico;
 Juventude e tempos livres;
 Transportes.

Vereador José Francisco Calado Banha:
 Administração e recursos humanos;
 Finanças e património;
 Fundos estruturais
 Modernização administrativa, qualidade e tecnologias da informação e
comunicação;
 Promoção do investimento e empreendedorismo;
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 Auditoria e controlo interno;
 Obras municipais;

O presente despacho produz efeito a contar do dia seguinte à data nele inserta.
Agende-se para conhecimento da vereação, na próxima reunião da Câmara
Municipal.
Publicite-se de acordo com o estabelecido nos n.ºs 1 e 2 do artigo 56.º da Lei n.º
75/2013, de 12/9, na versão consolidada da Lei n.º 66/2020, de 4/11.

Município de Moura, 27 de outubro de 2021
O Presidente da Câmara Municipal

ALVARO JOSE
PATO AZEDO
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