
 

  

 

 

REDUÇÃO TARIFÁRIA NOS 

TRANSPORTES PÚBLICOS
	
CONCELHO DE REGUENGOS DE MONSARAZ
	

A adesão ao Programa de Apoio à Redução Tarifária nos Transportes Públicos 
(PART) permite uma signicativa redução no valor mensal do passe 

QUEM ESTÁ ABRANGIDO? 

POPULAÇÃO EM GERAL
1 

Todos os passes, que não abrangidos por outra 
comparticipação, são nanciados em 60% 
1 aplicável aos alunos do ensino secundário e do ensino superior a estudar fora do concelho 

ESTUDANTES DO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS 
DE REGUENGOS DE MONSARAZ 

ALUNOS DO ENSINO BÁSICO (ATÉ AO 9º ANO) 
Passe nanciado a 100% 

ALUNOS DO ENSINO SECUNDÁRIO (10º AO 12º ANO) 
Passe nanciado em 80% do valor total 

CARIDADE 

PEROLIVAS 

CUMEADA 

SÃO PEDRO DO CORVAL 

ST. ANTÓNIO DO BALDIO 

CARRAPATELO 

SÃO MARCOS DO CAMPO 

CAMPINHO 

MOTRINOS 

BARRADA 

TELHEIRO 

OUTEIRO 

MONSARAZ 

VALOR A PAGAR 
PELO ESTUDANTE 

8,40� 

8,40� 

12,00� 

12,00� 

15,15� 

15,15� 

15,15� 

15,15� 

18,75� 

18,75� 

20,35� 

20,35� 

23,11� 

DESCONTO 
PART 

14,00� 

14,00� 

20,00� 

20,00� 

25,25� 

25,25� 

25,25� 

25,25� 

31,25� 

31,25� 

33,93� 

33,93� 

38,53� 

VALOR SUPORTADO 
PELO MUNICÍPIO 

28,00� 

28,00� 

40,00� 

40,00� 

50,50� 

50,50� 

50,50� 

50,00� 

62,50� 

62,50� 

67,85� 

67,85� 

77,05� 

VALOR TOTAL 
DO PASSE * 

5,60� 

5,60� 

6,00� 

6,00� 

10,10� 

10,10� 

10,10� 

10,10� 

12,50� 

12,50� 

13,57� 

13,57� 

15,41� 

DESTINO 

REGUENGOS DE MONSARAZ 

* valores de referência no mês de outubro 

TODA A INFORMAÇÃO DISPONÍVEL NO BALCÃO ÚNICO MUNICIPAL (266 508 049)

E EM WWW.CM-REGUENGOS-MONSARAZ.PT 


http:WWW.CM-REGUENGOS-MONSARAZ.PT
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Resumo


O verificador encontrou problemas que podem impedir a acessibilidade completa ao documento.


		Necessita de verificação manual: 2

		Aprovado manualmente: 0

		Reprovado manualmente: 0

		Ignorado: 1

		Aprovado: 27

		Com falha: 2




Relatório detalhado


		Documento



		Nome da regra		Status		Descrição

		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

		Título		Aprovado		O título do documento é exibido na barra de título

		Marcadores		Aprovado		Os marcadores estão presentes em grandes documentos

		Contraste de cor		Necessita de verificação manual		O documento tem contraste de cor apropriado

		Conteúdo da página



		Nome da regra		Status		Descrição

		Conteúdo marcado		Aprovado		Todo o conteúdo da página está marcado

		Anotações marcadas		Aprovado		Todas as anotações estão marcadas

		Ordem de tabulação		Aprovado		A ordem de tabulação é consistente com a ordem de estruturas 

		Codificação de caracteres		Aprovado		Foi fornecida codificação de caractere com segurança

		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

		Fomulários



		Nome da regra		Status		Descrição

		Campos de formulário marcados		Aprovado		Todos os campos do formulário estão marcados

		Descrições de campo		Aprovado		Todos os campos do formulário possuem descrição

		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

		Ocultar anotações		Aprovado		O texto alternativo não deve ocultar anotações

		Textos alternativos de outros elementos		Aprovado		Outros elementos que exigem texto alternativo

		Tabelas



		Nome da regra		Status		Descrição

		Linhas		Aprovado		TR deve ser um filho de Table, THead, TBody ou TFoot

		TH e TD		Aprovado		TH e TD devem ser filhos de TR

		Cabeçalhos		Aprovado		As tabelas devem ter cabeçalhos

		Regularidade		Aprovado		As tabelas contêm um número igual de colunas em cada linha ou de linhas em cada coluna.

		Resumo		Ignorado		As tabelas devem ter um resumo

		Listas



		Nome da regra		Status		Descrição

		Itens de lista		Aprovado		LI deve ser filho de L

		Lbl e LBody		Aprovado		Lbl e LBody devem ser filhos de LI

		Cabeçalhos



		Nome da regra		Status		Descrição

		Aninhamento apropriado		Com falha		Aninhamento apropriado
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