
Edital n.º 43/CM/2022 

Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Reguengos de 


Monsaraz de 28 de setembro de 2022 


Francisco José Cardoso Grilo, Vice-Presidente da Câmara Municipal de Reguengos de 

Monsaraz, em substituição da Senhora Presidente da Câmara Municipal, nos termos do n.º 3 

do artigo 57.º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, na redação da Lei n.º 5-A/2002, de 11 de 

janeiro, em cumprimento ao preceituado nos artigos 40.º, 49.º e 53.º do Anexo à Lei n.º1 

75/2013, de 12 de setembro, torna público e a todos faz saber que no próximo dia 28 de 

setembro 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 09/VP/2022 - Centro Cultural Cumeadense- li Maratona 

BTI; 

2.2. 	 Proposta n.º 37 /VP/2022 - Proposta de constituição das Comissões de 

Vistorias e de Auditorias Municipais; 

2.3. 	 Proposta n.º 55/VAF/2022 -Atribuição do Cartão Social do Munícipe; 

2.4. 	 Proposta n.º 56/VAF/2022 - Atribuição dos apoios previstos no Cartão Social 

do Munícipe - Integração na medida de Ocupação Temporária de Tempos 

Livres; 

2.5. 	 Proposta n.º 57/VAF/2022 - Lista provisória dos candidatos admitidos e 

excluídos do concurso por classificação para atribuição de habitação em 

regime de arrendamento apoiado, sita no Bairro 25 de Abril, n.º 62, rés-do-
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chão, em São Pedro do Corval; 

2.6. 	 Proposta n.º 58/VAF/2022 - Minuta da segunda adenda ao Protocolo de 

Colaboração de Adesão ao Programa ABEM: Rede Solidária do Medicamento 

2.7. 	 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, 23 de setembro de 2022 

O Vice-Presidente da Câmara Municipal 

~~~C~ 
Francisco Grilo • 

[NG/DG] 
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