
EDITAL N. º 8/ /2022 

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

Reguengos de I'vfonsaraz, 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 Leí n.0 75/2013, de 12 de setembro. 

FAZ PÚBLICO, 

que no próximo dia 9 de setembro do corrente ano de 2022, no Salão Nobre dos Paços do 

Município de Reguengos de Monsaraz, pelas 21:00 horas, ocorrerá uma Sessão Ordinária 

deste Órgão Deliberativo do Município de Reguengos de Monsaraz, com a seguinte 

ORDEM DO DIA: 

1. 	 Apreciação da Informação Escrita da Senhora Presidente da Câmara Municipal sobre 

a atividade do Município; 

2. 	 Autorização prévia de assunção de compromissos plurianuais; 

3. 	 Minuta do Acordo de Regularização de Dívida (ARD) entre o Munkípio de 

Reguengos de Monsaraz e a Águas do Vale do Tejo, S.A. (substituição do ARD 

celebrado em 15/9/2020); 

4. 	 Alteração ao Regulamento de Publicidade, Outras Utilizações do Espaço Público e 

Mobiliário Urbano do Município de Reguengos de Monsaraz; 

5. 	 Apoio à Freguesia de Reguengos de Monsaraz pela participação da Marcha Popular 

na edição de 2022 das Festas de Santo António. 

Reguengos de Monsaraz, 26 de agosto de 2022 

A Presidente da Assembleia Municipal, 

~d:..S·~. d F" 	 d M 
M ana e atlma os , antos nosa o arques 
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