
REGUENG®S 
DE MONSARAZ 

DESPACHO N. º 38/GP/2021 


DESIGNAÇÃO DO ENCARREGADO DE PROTEÇÃO DE DADOS (DPO) 

Considerando: 

a) 	 Que o Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de abril 

de 2016, relativo à proteção das pessoas singulares no que diz respeito ao tratamento de 

dados pessoais e à livre circulação de dados (Regulamento Geral sobre a Proteção de 

Dados - RGPD) prevê na sua alinea a) do n. º 1 do artigo 37. º que a entidade responsável 

pelo tra.tamento de dados pessoais designe um Encarregado de Proteção de Dados, 

vulgarmente designado por DPO, sempre que, designadamente, o tratamento seja 

efetuado por uma autoridade ou organismo público; 

b) 	 Que de acordo com o disposto no artigo 39.º do RGPD, são funções do Encarregado de 

Proteção de Dados, entre outras: informar e aconselhar a autarquia a respeito das 

obrigações de todos relativamente à proteção de dados; controlar e implementar regras 

para a conformidade com o RGPD; definir politicas de proteção de dados; analisar e 

verificar a .conformidade das atividades de tratamento com as regràs do RGPD; assegurar 

que os titulares de dados têm conhecimento da forma como os seus dados pessoais são 

tratados. e quais os direitos que lhe assistem nesta matéria; ser o ponto de contacto com 

a Autoridade de Controlo (Comissão Nacional de Proteção de Dados); 

Assim, e no uso dos poderes que me são conferidos pela alinea a) do n. º 2 do artigo 35. º da Lei 

n.º 75/2013, de· 12 de setembro, e do n.º 3 do artigo 57.º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, 

na suá atual redação, determino, para cumprimento do disposto na alinea a) do n. º 1 e do n. º 6 

do artigo 37. º do Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD),a designação, com efeitos 

imediatos, como Encarregado de Proteção de Dados (DPO) do Município de Reguengos qe 

Monsaraz, de Carlos Boto Medinas, Coordenador Técnico .de Informática, titular de contrato de 

trabalho em funções públicas por tempo indeterminado do Mapa de Pessoal desta autarquia, por 

reconhecidamente deter as qualificações profissionais a aptidões necessárias ao desempenho das 

inerentes funções. ~ 
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REGUENG®S 

DE MONSARAZ 


Reguengos de Monsaraz, 1 de setembro de 2021 


Élia de Fátima Janes Quintas 

Vice-Presidente da Câmara Municipal 

Página 2 de 2 
 Município de Reguengos ele Monsaraz 1 Câmara Municipal 

Praça da Liberdade 1 Apartado 6 1 7201-970 Reguengos de Monsaraz 


Tel. (+·351) 266 508 040 ! Fax. (+351) 266 508 059 

geral@crn~reguengos~mo11saraz.pt l www.cn1·reguengos .. rni;msaraz.pt 

1 

http:rni;msaraz.pt
www.cn1�reguengos
mailto:geral@crn~reguengos~mo11saraz.pt



Relatório de acessibilidade


		Nome do arquivo: 
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 [Informações pessoais e da organização da caixa de diálogo Preferências > Identidade.]


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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