
REGUENG@S 

DE MONSARAZ 


EDITAL N. º 19/CM/2021 


PUBLICITAÇÃO DAS. DELIBERAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL TOMADAS NA SUA REUNIÃO 


ORDINÁRIA DO DIA 5 DE MAIO DE 2021 


José Gabriel Paixão Calixto, Presidente da Câmara Municipal de Reguengos de Monsaraz, 

em conformidade com o disposto no n.º 1 do artigo 56.º do Anexo 1 à Lei n.º 75/2013, de 12 

de setembro, que estabelece, entre outros, o regime jurídico das autarquias locais, 

publicita as deliberações desta Câmara Municipal de Reguengos de Monsaraz tomadas na 

sua.reunião ordinária de 5 de maio de 2021, a seguir transcritas: 

ANTES DA ORDEM DO DIA 

Justificação .de falta 

O Senhor Presidente da Câmara Municipal, José Gabriel Paixão Calixto, deu conta de que a 

Senhora Vice-.Presidente da Câmara Municipal, Élia de Fátima Janes Quintas, não poderia 

comparecer à presente reunião por motivos académicos. 
~ 

O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, considerar justificada a referida falta. 

Leitura e Aprovação da Ata de Reunião Anterior 

A ata da reunião ordinária da Câmara Municipal ocorrida em 7 de abril de 2021 foi 


aprovada, por unanimidade, pelos membros presentes na referida reunião, em ordem do 


· preceituado nos n.ºs 2 e 3 do artigo 34. º do Decreto-Lei n. º 4/2015, de 7 de janeiro, que 


aprovou o novo Código do Procedimento Administrativo. 

Não participoü na discussão e votação da referida ata o Senhor Vereador da Câmara 

Municipal Carlos Miguel da Silva Correia Tavares Singéis, em virtude de não ter estado 

presente na reunião a que a mesma se refere. 
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Moção sobre o encerramento da Praça da Liberdade ao trânsito aos sábados de tarde e 

aos domingos 

O Senhor Presidente da Câmara Municipal, José Gabriel Paixão Calixto, procedeu à 

apresentação de uma Moção referente ao encerramento da Praça_ da Liberdade, em 

Reguengos de Monsaraz, ao trânsito aos sábados à tarde e aos domingos. 

O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a Moção "Encerramento da 

Praça da Liberdade ao Trânsito aos Sábados de Tarde e aos Domingos". 

ORDEM DO DIA 

Atlético Sport Clube - Aquisição de Equipamentos 

Foi presente o Pedido de Apoio n.º 4/GP/2021, firmado pelo Senhor Presidente da Câmara· 

Municipal, José Gabriel Paixão Calixto, em 22 de abril de 2021, atinente ao pedido de 

apoio formulado pelo Atlético Sport Clube, no âmbito do Programa . de Apoio a 

Equipamentos e Modernização Associativa, para aquisição de equipamentos para as 

equipas, conforme estipulado nos Critérios de Apoio ao· Associativismo Desportivo do 

Município, o qual aqui se dá por integralmente reproduzido para todos os devidos e legais 

efeitos. 

O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a atribuição de apoio 

monetário no valor de € 2.000 (dois mil euros) ao Atlético Sport Clube para aquisição de 

equipamentos. 

Atlético Sport Clube - Aquisição de Equipamentos - 1. ªs Inscrições 

Foi presente o Pedido de Apoio n.º 5/GP/2021, firmado pelo Senhor Presidente da Câmara 

Municipal, José Gabriel Paixão Calixto, em 22 de abril de 2021, atinente ao pedido de 

apoio formulado pelo Atlético Sport Clube, no âmbito do Programa c:Je Apoio a 

Equipamentos e Modernização Associativa, para aquisição de equipamentos para as 

equipas, conforme estipulado nos Critérios de Apoio ao Associativismo Desportivo do 

Município, o qual aqui·se dá por integralmente reproduzidos para todos os devidos e legais 

efeitos. 

O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a atribuição de apoio 

monetário no valor de € 498,71 (quatrocentos e noventa e oito euros e setenta e um 

Página 2 de 11 ter



REGUENG®S 
DE MONSARAZ 

cêntimo) ao Atlético Sport Clube para aquisição de equipamentos referentes às primeiras 

inscrições. 

Atlético Sport Clube - Aquisição de Equipamentos 

Foi presente o Pedido de Apoio n. º 6/GP /2021, firmado pelo Senhor Presidente da Câmara 

Municipal, José Gabriel Paixão Calixto, em 22 de abril de 2021, atinente ao pedido de 

apoio formulado pelo Atlético Sport Clube, no âmbito do Programa de Apoio a 

Equipamentos e Modernização Associativa, para aquisição de equipamentos para as 

equipas, conforme estipulado nos Critérios de Apoio ao Associativismo Desportivo do 

Município, o qual aqui se dá por integralmente reproduzido para todos os devidos e legais 

efeitos. 

O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a atribuição de apoio 

monetário no valor€ 278,79 (duzentos e setenta e oito euros e setenta e nove cêntimos) 

ao Atlético Sport Clube para aquisição de equipamentos. 

Concurso Público para aquisição do "Serviço de Vigilância e Segurança do Meio 

Aquático para os anos de 2021 e 2022" - Adjudicação e Minuta do Contrato 

Foi presente Q conteúdo integral da Proposta n.º 63/GP/2021, firmada em 21 de abril de 

2021 pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal, José Gabriel Paixão Calixto, atinente à 

adjudicação do Concurso Público para aquisição do "Serviço de Vigilância e Segurança do 

Meio Aquático para os anos de 2021 e 2022". 

O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, acolher o teor integral do Relatório 

Final do Concurso Público em apreço e adjudicar à empresa "Agrupamento Moderação e 

Rigor Lda. e Centelha d' Aventura Lda.", pelo valor de € 98.610,00 (noventa e oito mil e 

seiscentos e dez euros), valor acrescido de lva à taxa legal em vigor, o serviço de vigilância 

e segurança do meio aquático para os anos de 2021 e 2022. 
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Minuta do Contrato de "Serviços de Vigilância e Segurança do Meio Aquático para os 

anos de 2021 e 2022", celebrado com "Agrupamento Moderação e Rigor, Lda. e 

Centelha d'Aventura, Lda.", pelo valor de€ 98.610,00 (noventa e oito mil e seiscentos 

e dez euros) 

Foi presente o conteúdo integral da Proposta n. º 64/GP /2021, firmada em 28 de abril de 

2021 pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal, José Gabriel Paixão Calixto, atinente à 

adjudicação e minuta do Concurso Público para aquisição do "Serviço de Vigilância e 

Segurança do Meio Aquático para os anos de 2021 e 2022". 

O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a minuta do contrato de 

"Serviços de Vigilância e Segurança,do Meio Aquático para os anos de 2021 e 2022, que se 

encontra anexa à Proposta n. º 64/GP 12021. 

Ratificação do Despacho n. º 26/GP/2021, de 21 de abril de 2021 - Medida de Apoio 

excecional no âmbito do Fundo Municipal de Emergência COVID 19 - Transportes 

Escolares - Isenção do pagamento do passe escolar 

Foi presente o conteúdo integral da Proposta n. º 65/GP/2021, firmada em 29 de abril de 

2021 pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal, José Gabriel Paixão Calixto, atinente à 

ratificação do ·Despacho n. º 26/GP /2021, de 21 de abril de 2021 - Medida de Apoio 

excecional no âmbito do Fundo Municipal de Emergência COVID 19 - Transportes Escolares 

Isenção do pagamento do passe escolar. 

O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar e confirmar o Despacho n. º 

26/GP/2021, de 21 de abril de 2021, prolatado pelo Senhor Presidente da Câmara 

Municipal de Reguengos de Monsaraz, cuja cópia se encontra anexa à Proposta n. º 

65/GP/2021 e se dá aqui por integralmente reproduzido para todos os devidos e legais 

efeitos. 

Segunda alteração ao Fundo Municipal de Emergência COVID 19 - Plano de Medidas 

Excecionais para o relançamento social e económico do concelho de Reguengos de 

Monsaraz 

Foi presente o conteúdo integral da Proposta n. º 66/GP /2021, firmada em 29 de abril de 

2021 pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal, José Gabriel Paixão Calixto, atinente à 

segunda alteração ao Fundo Municipal de Emergência COVID 19 - Plano de Medidas 
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Excecionais para o Relançamento Económico e Social do Concelho de Reguengos de 

Monsaraz. 

O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a segunda alteração ao Fundo 

Municipal de Emergência COVID 19 - Plano de Medidas Excecionais para o Relançamento 

Económico e Social do Concelho de Reguengos de Monsaraz, constante do documento que 

se encontra anexo à Proposta n.º 66/GP/2021 e se dá aqui por integralmente reproduzido 

para todos os efeitos legais. 

Ratificação/Confirmação do Despacho n.º 27/GP/2021, de 28 de abril de 2021, que 

aprovou as normas de participação no Concurso ARCHI' Nature 2021 

Foi presente o conteúdo integral da Proposta n. º 67/GP /2021, firmada em 28 de abril de 

2021 pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal, José Gabriel Paixão Calixto, atinente à 

ratificação do Despacho n. º 27/GP /2021, de 28 de abril de 2021, que aprovou as normas de 

participação no Concurso ARCHI' Nature 2021. 

O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar o Despacho n. º 27/GP /2021, 

proferido em 28 de abril de 2021 pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal, que se 

encontra anexo à Proposta n. º 67/GP /2021 e aqui se dá por integralmente reproduzido 

para todos os devidos e legais efeitos, ~ pelo qual foram aprovadas as normas de 

participação rio Concurso ARCHI' Nature 2021. 

Protocolo de Colaboração a celebrar com a Associação PédeXumbo - Associação para a 

Promoção da Música e Dança, a União de Freguesias de Campo e Campinho e a 

Associação de Desenvolvimento Económico, Social e Cultural de Campinho Gente Nova, 

no âmbito do Festiyal Andanças 

Foi presente o conteúdo integral da Proposta n.º 68/GP /2021, firmada em 29 de abril de 


2021 pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal, José Gabriel Paixão Calixto, atinente ao 


. Protocolo de .Colaboração a celebrar com a Associação PédeXumbo - Associação para a 


Promoção da Música e Dança, a União de Freguesias de Campo e Campinho e a Associação 


de Desenvol\fimento Económico, Social e Cultural de Campinho Gente ·Nova, no âmbito do· 


Festival Andanças. 

O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade: 
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a) Aprovar a minuta do Profocolo de Colaboração a celebrar com a Associação PédeXumbo 

- Associação para a Promoção da Música e Dança, a União de Freguesias de Campo e 

Campinho e a Associação de Desenvolvimento Económico, Social e Cultural de Campinho 

Gente Nova, no âmbito do Festival Andanças, a qual se encontra anexa à Proposta n. º 

68/GP /2021 e aqui se dá por integralmente reproduzida para todos e devidos efeitos 

legais; e, 

b) Mandatar o Senhor Presidente da Câmara Municipal de Reguengos de Monsaraz, Dr. José 

Gabriel Paixão Calixto, a assinar o sobredito Protocolo, em harmonià ao preceituado na 

alinea a) do n. º 1 do artigo 35. º do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pelo 

Anexo 1 da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. 

Conservação e Reabilitação das "Casas de Monsaraz" - Centro de Acolhimento Turístico 

de Monsaraz: Projeto Técnico de Execução 

Foi presente o conteúdo integral da Proposta n.º 69/GP/2021, firmada em 30 de abril de 

2021 pelo Senhor Pr~sidente da Câmara Municipal, José Gabriel Paixão Calixto, atinente ao 

projeto técnico de execução das "Casas de Monsaraz" para instalação do Centro de 

Acolhimento Turístico de Monsaraz. 

O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o projeto técnico de execução 

das "Casas de Monsaraz" para instalação do Centro de Acolhimento Turístico de Monsaraz. 

Concurso Público da Empreitada de "Requalificação do Campo de Futebol Municipal 

Construção do Relvado Sintético e Iluminação": Relatório Final - Adjudicação e Minuta 

de Contrato 

Foi presente o conteúdo integral da Proposta n. º 70/GP /2021, firmada em 30 de abril de 

2021 pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal, José Gabriel Paixão Calixto, atinente ao 

Concurso Público da Empreitada de "Requalificação do Campo de Futebol Municipal 

Construção do Relvado Sintético e Iluminação": Relatório Final - Adjudicação e Minuta de 

Contrato. 

O Executivo Municipal deliberou, ppr unanimidade: 

a) Acolher o teor integral do Relatório Final do Concurso Público da empreitada de 

"Requalificação do Campo de Futebol Municipal - Construção do Relvado Sintético e 

l lumi nação"; 
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b) Adjudicar à empresa "Mondo Portugal, S.A." a empreitada de "Requalificação do Campo 

de Futebol Municipal - Construção do Relvado Sintético e Iluminação", pelo valor de € 

269.414,94 (duzentos e sessenta e nove mil, quatrocentos e catorze euros e noventa e 

quatro cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor à data da respetiva liquidação e 

com o prazo de execução de 60 dias; e, 

c) Aprovar a minuta do contrato escrito a celebrar entre este Município e a empresa 

"Mondo Portugal, S.A." atinente à supramencionada empreitada. 

Atribuição do suplemento de penosidade e insalubridade 

Foi presente o conteúdo integral da Proposta n.º 71 /GP /2021, firmada em 30 de abril de 

202·1 pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal, José Gabriel Paixão Calixto, atinente à 

atribuição do suplemento de penosidade e insalubridade. 

O Executivo Municipal déliberou, por unanimidade: 

a) Ao abrigo do artigo 24. ºda Lei n. º 75-B/2020, de 31 de dezembro, atribuir o suplemento 

de penosidade e insalubridade aos trabalhadores da carreira geral de assistente 

operacional que ocupam postos de trabalho dos Serviços de Produção e Manutenção, Águas 

e Saneamento Básico, Trânsito e Mobilidade, Higiene Urbana e Revitalização. Urbana e 

Espaços Verdes, conforme identificação e justificação no Mapa de Pessoal (Anexo 1), cuja 

caraterização de funções foi fundamentada no parecer da SHT (Anexo li), documentos que 

aqui se dão por integralmente reproduzidos para todos os efeitos legais, e que se traduzem 

nas seguintes funções penosas e insalubres: 

i - Na área de recolha e tratamento de resíduos: 

- Recolha de.Resíduos Sólidos Urbanos (RSU); e, 

- Transporte, armazenamento e descarga de resíduos. 

ii - Na área da Higiene Urbana: 

- Lavagem e desinfeção da via pública; 


- Limpeza de bermas e valetas; 


- Varrer e limpar as ruas e sarjetas; 


- Recolha porta-a-porta; 


- Recolha de monos; 


- Transporte, armazenamento e descarga de resíduos; 


- Lavagem de contentores; e, 
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- Recolha de cadáveres de animais na via pública. 


iii - Área de Saneamento: 


- Limpeza de bermas e valetas; 


- Limpeza, desentupimento, desobstrução e aspiração de fossas sépticas; 


- Desentupimento e limpeza de valas, esgotos, sarjetas e linhas de água; 


- Transporte, armazenamento e descarga de resíduos; e, 


- Execução de redes de recolha de esgotos domésticos e respetivos ramais de ligação. 


b) Que a todos os postos de trabalho identificados com as funções supra descritas seja 


reconhecido o nível alto de penosidade e insalubridade; 


c) Que conforme a circular n. º 01 I DGAEP12021, de 1 de fevereiro de 2021, e a Nota 


Informativa da DGAL, o valor diário do suplemento de penosidade e .insalubridade seja 


fixado em € 4, 99 para todos os trabalhadores colocados na posição remuneratória 11 e 


inferiores da tabela remuneratória única e em 15% da respetiva remuneração diária, para 


os trabalhadores colocados na posição remuneratória 12 e superiores da tabela 


remuneratória única, não sendo cumulável com a prestação de idêntica natureza ou 


finalidade, independentemente da sua denominação; 


d) O suplemento de penosidade e insalubridade seja atribuído por cada dia de trabalho 


efetivamente prestado com sujeição às condições de penosidade e insalubridade; 


e) Que o suplemento remuneratório não seja considerado para efeitos de cálculo dos 


subsídios de férias e de Natal; e, 


f) Que a atribuição do suplemento remuneratório de penosidade e insalubridade seja 


aplicado com efeitos a 1 de janeiro de 2021. 


Atribuição dos apoios previstos no Cartão Social do Munícipe 

Foi presente o conteúdo integral da Proposta n.º 19/VP/2021, firmada pela Senhora Vice

Presidente da Câmara Municipal, Élia de Fátima Janes Quintas, em 30 de abril de 2021, 

atinente à atribuição dos apoios previstos no Cartão Social do Munícipe na medida de 

Ocupação Temporária de Tempos Livres

0 Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, integrar, nos termos do disposto do n.º 

1 do artigo 23. º e do n. º 2 do artigo 24. º, ambos do Regulamento de Atribuição do Cartão 

Social do Munícipe, as munícipes referidas na Proposta n.º 19/VP/2021, titulares do Cartão 
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Social do Munícipe, na medida Ocupação Temporária de Tempos Livres, nos exatos termos 

consignados. 

Protocolo de Colaboração celebrar entre a Bolsa D'Originais - Associação Cultural e o 

Município de Reguengos de Monsaraz, no âmbito do "1. º Festival Arte (Sem)Palco" 

Foi presente o conteúdo integral da Proposta n. º 4/VJN/2021, firmada pelo Senhor 

Vereador da Câmara Municipal Jorge Miguel Martins Ber)ano Nunes em 30 de abril de 2021, 

atinente ao Protocolo de Colaboração celebrar entre a Bolsa D'Originais - Associação 

Cultural e o· Município· de Reguengos de Monsaraz, no âmbito do "1. º Festival Arte 

(Sem)Palco". 

O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade: 

a) Aprovar da minuta do "Protocolo de Colaboração a celebrar entre a BOLSA D'ORIGINAIS 

ASSOCIAÇÃO CULTURAL e o Município de Reguengos de Monsaraz", que se encontra anexa à 

Proposta n.º 4/VJN/2021, e se dá aqui por integralmente reproduzida para todos os 

devidos efeitos legais; 

b) Aprovar, em ordem ao preceituado na alínea o) do n.º 1 do artigo 33.º do Regime 

Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pelo Anexo 1 da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, o apoio financeiro à BOLSA D'ORIGINAIS - ASSOCIAÇÃO CULTURAL no valor de€ 

4.000,00 (qu.atro mil euros), para pagamento das remunerações e despesas de deslocação 

dos artistas, e o apoio técnico e logístico no valor de € 10.000,00 (dez mil euros), a 

conceder em. espécie, ao nível da cedência de espaços, contratualização de seguros, 

comunicações com a IGAC - Inspeção Geral das Atividades Culturais, responsabilização com 

Direitos de Autor e Conexos e publicidade do evento; e, 

c) Mandatar o Senhor Presidente da Câmara Municipal de Reguengos de Monsaraz, Dr. José 

Gabriel Paixão Calixto, a assinar o sobredito Protocolo, em harmonia ao preceituado na 

alínea a) do n. º 1 do artigo 35. º do Regime Jurídico das Autarquias Locais aprovado pelo 

Anexo 1 da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. 
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Administração Urbanística 

Licenciamento para obras de edificação - aprovação do projeto · de arquitetura 

Processo administrativo n. º 82/2020 


Foi presente o processo administrativo n. º 82/2020, de que é titular David Manuel Godinho 


Aleixo. 


O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade: 


a) Aprovar o projeto de arquitetura; 


b) Notificar o titular do processo do teor da presente deliberação,. bem como de que 


deverá apresentar os projetos das especialidades nos prazos previstos no RJUE. 


Licenciamento para obras de alterações - aprovação do projeto de arquitetura e 


especialidades - Processo administrativo n. º 3/2021 


Foi presente o processo administrativo n. º 3/2021, de são titulares Rodrigo Andrés 


Sottomayor Valle e Ana Paula Brito dos Santos Carrilho. 


O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade: 


a) Aprovar o projeto de arquitetura e especialidades e efetivo licenciamento; 

b) Notificar os titulares do processo do teór da presente deliberação; bem como de que 


deverão requerer a emissão do alvará de licença de obras de construção nos prazos 


previstos no RJUE. 


Licenciamento de alterações no decorrer de obra - arquitetura ·e especialidades - · 


Processo administrativo n. º 64/2019 


Foi presente o processo administrativo n. º 64/2019, de que é titular Márcia Alexandra 


Rebocho Gaspar. 


O Executivo Municipal deliberou, por unanfmidade: 


a) Aprovar o projeto de alterações de arquitetura e especialidades; 


b) Notificar a titular do processo do teor da presente deliberação, bem como de que 


deverá requerer o averbamento das alterações no alvará de licença de obras de construção 


nos prazos previstos no RJUE. 
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Licenciamento para obras de edificação - aprovação do projeto de arquitetura 

Processo administrativo n. º 24/2021 

Foi presente o processo administrativo n. º 24/2021, de que é titular Jorge Miguel da Silva 


Martins. 


O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade: 


a) Aprovar o projeto de arquitetura; 


b) Notificar o titular do processo do teor da presente deliberação, bem como de que 


deverá apresentar os projetos das especialidades nos prazos previstos no RJUE. 


Licenciamento para obras de edificação - aprovação do projeto de arquitetura - . 


Processo administrativo n. º 33/2021 


Foi presente o processo administrativo n. º 33/2021, de que são titulares Una Maria dos 


Santos Gomes da Cruz e Luís Filipe Patrocínio Carrilho Mansos. 


O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade: 


a) Aprovar o projeto de arquitetura; 


b) Notificar os titulares do processo do teor da presente deliberação, bem como de que 


deverão apresentar os projetos das especialidades nos prazos previstos no RJUE. 


Paços do Município de Reguengos de Monsaraz, 7 de maio de 2021. 


( 
1 

--_--_--_·--__--r-\-=~ 


--~---
José Gabriel P_aixão Calixto 

Presidente da C~mara Municipal 
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		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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