
l .111 ••111 .. 111 1111.v •p '.' • 111 1 "1 1,, l'tOL<'thllh'lltO dt• ,1 Pl,l\dO .10 lll•gul.111w11t•J 1\1111 l lp 111 .. .11 1 

:\l 1 ! Ut• ll 1 Ili'.",,,, . 1 '.11 ti • 1 •, ltttl.Hlk'. dti l ll,llltl '>Upl'I iot l't1hltu1 

Edital n.2 06/JUA/2022 

Início do Procedimento de alteração ao Regulamento 
Municipal para Atribuição de Bolsas de Estudo a Estudantes 

do Ensino Superior Público 

Marta Sofia da Silva Chilrito Prates, Presidente da Câmara Municipal de Reguengos de 

Monsaraz, torna público, em cumprimento do disposto no n.0 1, do artigo 98.l! do Código do 

Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.2 4/2015, de 7 de janeiro, que foi aprovado 

na reunião ordinária da Câmara Municipal realizada em 25 de maio de 2022, o início do procedimento 

de elaboração do Projeto de Alteração ao Regulamento Municipal para Atribuição de Bolsas de Estudo 

a Estudantes do Ensino Superior Público.---------··-·······---·-·············--------------------·· ---------------- ·-

Os interessados no procedimento, com vista à elaboração do Projeto de Alteração ao 

Regulamento Municipal para Atribuição de Bolsas de Estudo a Estudantes do Ensino Superior Público, 

poderão constituir-se como tal no procedimento e apresentarem os seus contributos/sugestões para a 

mesma, no prazo de 10 dias úteis contados a partir da publicação do presente edital, através de 

comunicação escrita, dirigida à Presidente da Câmara Municipal, que contenha a identificação completa 

do requerente e, sempre que possível, o respetivo endereço eletrónico.---------------------------------------

-------- Os contributos/sugestões escritos deverão ser enviadas para o endereço eletrónico da 

autarquia (geral@cm-reguengos-monsaraz.pt) ou por via postal para a morada Praça da Liberdade, 

Apartado 6, 7201-970 Reguengos de Monsaraz ou ser entregues na Divisão Jurídica, de Auditoria e de 

Fiscalização do Município de Reguengos de Monsaraz, sita no Edifício da Câmara Municipal.---------·----

-------- Para constar, se mandou lavrar o presente Edital e outros de igual teor, que vão ser afixados 

nos lugares públicos do costume deste Concelho, bem como no site do município em www.cm

reguengos-mansa raz.Pt . -----------------------------------------------------------------·------- -------------------------

Reguengos de Monsaraz, 25 de maio de 2022. 

A r esidente da Câ]~ra Municipal 

~ ,\ /\ \ \ 1 !\~ -~ - ---,__ 
Marta Sofia da Silva Chilrito Prates 
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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
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		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
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		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
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		Itens de lista		Aprovado		LI deve ser filho de L

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