
,. 
L 

Edital n.º 19/CM/2022 

Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Reguengos de 

Monsaraz de 11 de maio de 2022 


Marta Sofia da Silva Chilrito Prates, Presidente da Câmara Municipal de Reguengos de 

Monsaraz, em cumprimento ao preceituado nos artigos 40.º, 49.º e 53.º do Anexo 1 à Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, torna público e a todos faz saber que no próximo dia 11 de maio 

de 2022, pelas 10.00 horas, no Salão Nobre dos Paços do Município de Reguengos de Monsaraz, 

realizar-se-á uma reunião Ordinária desta Câmara Municipal de Reguengos de Monsaraz, com 

a seguinte: 

ORDEM DE TRABALHOS 

1. Período de Antes da Ordem do Dia 

2. Ordem do Dia: 

2.1. 	 Pedido de Apoio n.º 10/VAF/2022 - Câmara Reguengos Clube - Pedido de 

Pavilhão Multiusos; 

2.2. 	 Proposta n.º 25/GP/2022 - Adesão à ANAM - Associação Nacional de 

Assembleias Municipais; 

2.3. 	 Proposta n.º 26/GP/2022 - Retificação da deliberação de homologação da Ata 

n.º 3, datada de 16 de março de 2022, do Júri do procedimento para atribuição 

de bolsas de estudo a estudantes do ensino superior público - ano letivo 

2021/2022, e da lista de ordenação final; 

2.4. 	 Proposta n.º 21/VP/2022 - Processo de loteamento urbano n.º 3/2020 

prestação de caução mediante hipoteca de lotes; 

2.5. 	 Proposta n.º 22/VP/2022 - Normas da hasta pública para atribuição de dois 

espaços em conjunto para venda de café, bebidas, comida rápid , ge dos, 
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revistas, jornais e artigos de praia, na Praia Fluvial de Monsaraz, para a época 

balnear de 2022; 

2.6. Proposta n.º 23/VP/2022 - Normas para atribuição de espaços destinados a 

atividades de recreio náutico, no areal da Praia Fluvial de Monsaraz, para a 

época balnear de 2022; 

2.7. Proposta n.º 24/VP/2022 - Minuta de protocolo de colaboração para a 

realização da prova STARMAN Portugal -Alentejo Edição 2022; 

2.8. Proposta n.º 25/VP/2022 - Via Pedonal de Reguengos de Monsaraz; 

2.9. Proposta n.º 26/VP/2022 - Normas da hasta pública para exploração de apoios 

de praia (toldos) e espaço para prestação do serviço de massagens no areal da 

Praia Fluvial de Monsaraz para a época balnear de 2022; 

2.10. Proposta n.º 25/VAF/2022 -Atribuição do Cartão Social do Munícipe; 

2.11. Administração Urbanística. 

3. Período de Intervenção do Público 

Para constar e produzir efeitos legais se publica o presente Edital e outros de igual teor, 

que vão ser afixados nos lugares públicos de costume da área do Município. 

Reguengos de Monsaraz, 6 de maio de 2022 

A Preri~~nte .da ~â~~~ª ]unicipal 

WJn~----------
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