
Edital n.2 39/CM/2022 

Reunião Extraordinária da Câmara Municipal de Reguengos 
de Monsaraz de 6 de setembro de 2022 

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

Monsaraz, em cumprimento ao preceituado nos artigos 40.º, 41.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 6 

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

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

de Reguengos de Monsaraz, com a seguinte: 

ORDEM DE TRABALHOS 

1.1. 	Proposta n.º 73/GP/2022 - Concurso Público de Fornecimento de Refeições: 

Anos Letivos 2022/2023 e 2023/2024 - Adjudicação e Minuta do Contrato; 

1.2. Proposta 	n.º 35/VP/2022 - Nomeação de Auditor Externo responsável pela 

certificação legal de contas. 

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, 1 de setembro de 2022 

Marta Prates 

NG/DG 
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