
EDITAL N. º 6/AM/2022 


Maria de Fátima dos Santos Rosado Marques, Presidente da Assembleia Municipal de 

Reguengos de Monsaraz, por via da competência que lhe vai atribuída pelo normativo 

estabelecido na alínea b) do n.0 1 do artigo 30.0 do regime jurídico das autarquias locais, 

aprovado pela Lei n.0 75/2013, de 12 de setembro. 

FAZ PÚBLICO, 

que à Ordem do Dia da sessão ordinária da Assembleia Municipal de Reguengos de Monsaraz 

agendada para o próximo dia 24 junho do corrente ano de 2022, na Sociedade Recreativa 

Campinhense, em Campinho, são aditados os seguintes pontos: 

ADITAMENTO À ORDEM DO DIA: 

8. 	 Contratação de empréstimo de médio e longo prazos para substituição de dívida dos 

acordos de regularização de dívida celebrados entre o Município de Reguengos de 

Monsaraz e a Águas do Vale do Tejo, S.A. em 15/9/2020 e 30/12/2020 - Relatório Final 

de Análise de Propostas; 

9. 	 Plano de Saneamento Financeiro - 9. º Relatório Semestral. 

Reguengos de Monsaraz, 17 de junho de 2022 

A Presidente da Assembleia Municipal, 

Maria de Fátima dos Santos Rosado Marques 
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