
EDITAL N. º 11/AM/2022 


Maria de Fátima dos Santos Rosado Marques, Presidente da Assembleia Municipal de 

Reguengos de Monsaraz, por via da competência que lhe vai atribuída pelo normativo 

estabelecido na alínea b) do n.0 1 do artigo 30.0 do regime jurídico das autarquias locais, 

aprovado pela Lei n.0 75/2013, de 12 de setembro. 

FAZ PÚBLICO, 

que no próximo dia 6 de outubro do corrente ano de 2022, no Salão Nobre dos Paços do 

Município de Reguengos de Monsaraz, pelas 21:00 horas, ocorrerá uma Sessão Extraordinária 

deste Órgão Deliberativo do Município de Reguengos de Monsaraz, com a seguinte 

ORDEM DO DIA: 

1. 	 Quarta alteração ao Regulamento Municipal de Atribuição de Bolsas de Estudo a 

Estudantes do Ensino Superior Público. 

2. 	 Eleição de representante na Comissão Municipal de Toponímia. 

Reguengos de Monsaraz, 26 de setembro de 2022 

A Presidente da Assembleia Municipal, 

Maria de Fátima dos Santos Rosado Marques 

Págína 1 de 1 	 Mun icípio de Regu<mgos de Monsara2 1 Assembleia Municipal 1 
Praça da Ul:;erclade ~ Apartacio 6 i 7201 ~970 Reguengos rle Monsara!. 

Tel. t•Fi1) 266 'íOiJ 040 i'ú. ('1'.ill 266 508 0'.i91 

amrrn@cm · reguengos· rnonsaraz.pt ! www.cm··reguengos·· mons<.lr'<.'IZ .pt 

www.cm��reguengos��mons<.lr'<.'IZ
http:rnonsaraz.pt



Relatório de acessibilidade


		Nome do arquivo: 

		Edital 11.AM.2022_Convocatoria.PDF




		Relatório criado por: 

		

		Organização: 

		Câmara Municipal de Reguengos de Monsaraz




 [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: 28

		Com falha: 1




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		Aprovado		Aninhamento apropriado






Voltar ao topo
