
EDITAL N. 0 10/AM/2022 


MARIA DE FÁTIMA DOS SANTOS ROSADO MARQUES, Presidente da Assembleia 


Municipal de Reguengos de Monsaraz, faz saber, ao abrigo do disposto nos n.ºs 1e2 do 


artigo 56.º do Anexo I à Lei n.0 75/2013, de 12 de setembro, que a Assembleia Municipal 


de Reguengos de Monsaraz, em sessão ordinária realizada em 9 de setembro de 2022, 


deliberou aprovar em minuta nos termos do n.0 3 do artigo 57.0 do citado diploma legal, 


que estabeleceu o Regime Jurídico das Autarquias Locais, os seguintes pontos da ordem 


do dia: 


Voto de Pesar pelo falecimento do Senhor Dr. José Carlos Tavares Singéis 


Aprovado por unanimidade. 


Minuta do Acordo de Regularização de Dívida (ARD) entre o Município de Reguengos 


de Monsaraz e a Águas do Vale do Tejo, S.A. (substituição do ARD celebrado em 


15/9/2020) 


Aprovado por unanimidade. 


Alteração ao Regulamento de Publicidade, Outras Utilizações do Espaço Público e 


Mobiliário Urbano do Município de Reguengos de Monsaraz 


Aprovado por unanimidade. 


Apoio à Freguesia de Reguengos de Monsaraz pela participação da Marcha Popular na 


edição de 2022 das Festas de Santo António 


Aprovado por unanimidade. 


Nomeação de Auditor Externo responsável pela certificação legal de contas 


Regimento do Conselho Municipal de Saúde 


Aprovado por unanimidade. 
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Reguengos de Monsaraz, 12 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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		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
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		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
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		Campos de formulário marcados		Aprovado		Todos os campos do formulário estão marcados
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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
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