
Edital n.º 58/CM/2022 

Reuniões Ordinárias da Câmara Municipal -Ano 2023 

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

em cumprimento do disposto no n.º 3 do artigo 40.º do Anexo 1 à Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, e na sequência das deliberações tomadas nas reuniões do órgão executivo de 22 de 

outubro de 2021 e de 21 de dezembro de 2022, torna público as datas das reuniões ordinárias 

da Câmara Municipal de Reguengos de Monsaraz para o ano de 2023: 

JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO 

Dia 4 Dia 1 Dia 1 Dia 12 Dia 10 Dia 7 

Dia 18 Dia 15 Dia 15 Dia 26 Dia 24 Dia 21 

Dia 29 

JULHO AGOSTO s 

Dia 13 

- o 11 NOVEMBRO DEZEMBRO 

Dia 5 Dia 2 Dia 11 Dia 8 Dia 6 

Dia 19 Dia 16 Dia 27 Dia 25 Dia 22 Dia 20 

Dia 30 

Mais se publicita que estas reuniões são públicas, decorrem no Salão Nobre do Edifício dos 

Paços do Município de Reguengos de Monsaraz e têm início às 10.00 horas. 

Reguengos de Monsaraz, 21 de dezembro de 2022 

O Vice-Presidente da Câmara Municipal 

~,,., /!-,~ 

Francisco tlrilo 
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