
EDITAL N. º 9/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 à Ordem do Dia da sessão ordinária da Assembleia Municipal de Reguengos de Monsaraz 

agendada para o próximo dia 9 de setembro do corrente ano de 2022, no Salão Nobre dos Paços 

do Município de Reguengos de Monsaraz, é aditado o seguinte ponto: 

ADITAMENTO À ORDEM DO DIA: 

6. Nomeação de Auditor Externo responsável pela certificação legal de contas. 

Reguengos de Monsaraz, 2 de setembro de 2022 

A Presidente da Assembleia Municipal, 

Maria de Fátima dos Santos Rosado Marques 
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Resumo


O verificador encontrou problemas que podem impedir a acessibilidade completa ao documento.
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		Aprovado manualmente: 0
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		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
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		Título		Aprovado		O título do documento é exibido na barra de título

		Marcadores		Aprovado		Os marcadores estão presentes em grandes documentos
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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
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		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
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		Cabeçalhos		Aprovado		As tabelas devem ter cabeçalhos
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		Resumo		Ignorado		As tabelas devem ter um resumo
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		Lbl e LBody		Aprovado		Lbl e LBody devem ser filhos de LI
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