
EDITAL N.º 2/AM/2023 


MARIA DE FÁTIMA DOS SANTOS ROSADO MARQUES, Presidente da Assembleia 

Municipal de Reguengos de Monsaraz, faz saber, ao abrigo do disposto nos n.º' 1 e 2 do 

artigo 56.0 do Anexo I à Lei n.0 75/2013, de 12 de setembro, que a Assembleia Municipal 

de Reguengos de Monsaraz, em sessão ordinária realizada em 24 de fevereiro de 2023, 

deliberou aprovar em minuta nos termos do n.0 3 do artigo 57.0 do citado diploma legal, 

que estabeleceu o Regime Jurídico das Autarquias Locais, os seguintes pontos da ordem 

do dia: 

Aprovação da Ata da Sessão Ordinária realizada em 9 de setembro de 2022 

Aprovada por unanimidade. 

Não participaram na discussão e votação da referida ata os deputados Nuno Miguel dos 

Santos Lavaredas, Vânia Isabel dos Santos Ramalho e Nuno Isidro de Ambrósio Pinto, em 

virtude de não terem estado presentes na sessão a que a mesma se refere. 

Apreciação da Informação Escrita da Senhora Presidente da Câmara Municipal sobre a 

atividade do Município 

A Assembleia Municipal tomou conhecimento. 

Autorização Prévia no âmbito da Lei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso 

Informação de compromissos plurianuais assumidos 

A Assembleia Municipal tomou conhecimento. 

Revisão n. º 1 ao Plano Plurianual de Investimentos 2023-2027 e Orçamento 2023 

Aprovado por unanimidade. 

Mapa Anual Global de Recrutamentos para o ano de 2023 

Aprovado por unanimidade. 
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Reguengos de Monsaraz, 27 de fevereiro de 2023. 

A Presidente da Assembleia Municipal 

Maria de Fátima dos Santos Rosado Marques 
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