
Edital n.º 60/CM/2022 

Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Reguengos de 

Monsaraz de 4 de janeiro de 2023 


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

Monsaraz, em cumprimento ao preceituado nos artigos 40.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 4 de janeiro 

de 2023, 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. Parecer Jurídico n.º 13/JUA-MAB/2022 - Ressarcimento de danos a terceiros; 

2.2. Proposta n.º 68/VP/2022 - Ratificação/confirmação do Despacho n.º 

16/GVP/JUA/2002, de 22 de dezembro - minuta de contrato de comodato de 

dois quartos com serventia de cozinha, de sala e de casas-de-banho 

pertencentes ao prédio sito na Praça Dr. Francisco Sá Carneiro, n.º 2, em 

Reguengos de Monsaraz (designado Casa dos Magistrados); 

2.3. Proposta n.º 69/VP/2022 - Ratificação/confirmação do Despacho n.º 

17/GVP/JUA/2002, de 22 de dezembro - minuta de contrato de comodato de 

dois quartos com serventia de cozinha, de sala e de casas-de-banho 

pertencentes ao prédio sito na Praça Dr. Francisco Sá Carneiro, n.º 2, em 

Reguengos de Monsaraz (designado Casa dos Magistrados); 

2.4. Proposta n.º 70/VP/2022 - Orçamentação e gestão das despesas 

2.5. Proposta n.º 71/VP/2022 - Constituição de Fundos de Maneio par 2023; 
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2.6. 	 Proposta n.º 85/VAF/2022 - Plano Municipal para a Igualdade e a Não 

Discriminação "Reguengos +Igual"; 

2.7. 	 Proposta n.º 86/VAF/2022 -Atribuição do Cartão Social do Munícipe; 

2.8. 	 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, 29 de dezembro de 2022 

A Pre idente da Câmara MuniciP,al 

Marta Prates 

NG/MM 
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