
REGUENG®S 

DE MONSARAZ 


EDITAL N.º 7/AM/2021 

ANA MARIA FÉRIAS PAIXÃO DUARTE, Presidente da Assembleia Municipal de 

Reguengos de Monsaraz, faz saber, ao abrigo do disposto nos n.ºs 1 e 2 do artigo 56.º 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 29 de junho de 2021, deliberou aprovar em 

minuta nos termos do n.º 3 do artigo 57.0 do citado diploma legal, que estabeleceu o Regime 

Jurídico das Autarquias Locais, os seguintes pontos: 

Aprovação da Ata da Sessão Ordinária r~alizada em 29 de abril de 2021 

Aprovada por. unanimidade. 

Apreciação da Informação Escrita do Senhor 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. 

Estratégia Local de Habitação de Reguengos de Monsaraz 

Aprovado por unanimidade. 

Documentos de Prestação de Contas de 2020 

Aprovado por maioria com onze votos a favor dos membros da bancada do Partido 

Socialista, dois votos de abstenção dos membros da Coligação Democrática Unitária e três 

votos contra dos membros da bancada do Partido Social Democ:rata. 

Revisão n. 0 2 ao Plano Plurianual de Investimentos 2021-2025 e ao Orçamento de 2021 

Aprovado por unanimidade. 
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s'egunda alteração ao Mapa de Pessoal do Município de Reguengos de Monsaraz para o 

ano de 2021 

Aprovado por unanimidade. 

Segunda alteração ao Mapa Anual Global de Recrutamentos para o ano de 2021 

Aprovado por unanimidade. 

Alteração do traçado do "Caminho de Ceuta" do interior do prédio rústico denominado 

por "Herdade de Ceuta" para junto de uma linha extrema desse mesmo prédio 

desafetação e afetação ao domínio público 

Aprovado por unanimidade. 

Proposta de suspensão parcial da Planta de Zonamento do Plano de Urbanização de 

Reguengos de Monsaraz e estabelecimento de medidas preventivas 

Aprovado por unanimidade. 

Plano Operacional Municipal 2021 

Aprovado por unanimidade. 

Relatório de Observância do Direito de Oposição - Ano de 2020 

A Assembleia Municipal tomou conhecimento. 

Moção "Contra o encerramento prolongado da extensão de saúde da Freguesia de 


Monsaraz" 


Aprovado por unanimidade. 


Reguengos de Monsaraz, 30 de junho de 2021 

A Presidente da Assembleia Municipal 

~~fl.~ 
Ana Maria Férias Paixão Duarte 
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Resumo
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		Indicador de permissão de acessibilidade		Aprovado		Indicador de permissão de acessibilidade deve estar configurado

		PDF somente imagem		Aprovado		O documento não é um PDF com imagens somente

		PDF com tags		Aprovado		O documento está marcado como PDF

		Ordem de leitura lógica		Necessita de verificação manual		A estrutura do documento oferece uma ordem de leitura lógica

		Idioma principal		Aprovado		O idioma do texto foi especificado
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		Anotações marcadas		Aprovado		Todas as anotações estão marcadas
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		Multimídia marcada		Aprovado		Todos os objetos multimídia estão marcados

		Cintilação da tela		Aprovado		A página não causará cintilação da tela

		Scripts		Aprovado		Não há scripts inacessíveis

		Respostas cronometradas		Aprovado		A página não exige respostas cronometradas

		Links de navegação		Aprovado		Os links de navegação não são repetitivos
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		Texto alternativo



		Nome da regra		Status		Descrição

		Texto alternativo de imagens		Com falha		Figuras requerem texto alternativo

		Texto substituto aninhado		Aprovado		O texto substituto nunca será lido

		Associado com conteúdo		Aprovado		Texto alternativo deve ser associado a algum conteúdo
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