
Edital n.º 47/CM/2022 

Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Reguengos de 

Monsaraz de 26 de outubro de 2022 


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

Monsaraz, em cumprimento ao preceituado nos artigos 40.º, 49.º e 53.º do Anexo 1 à Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, torna público e a todos faz saber que no próximo dia 26 de 

outubro de 2022, pelas 10.00 horas, no Salão Nobre dos Paços do Município de Reguengos de 

Monsaraz, realizar-se-á uma reunião Ordinária desta Câmara Municipal de Reguengos de 

Monsaraz, com a seguinte: 

ORDEM DE TRABALHOS 

1. Período de Antes da Ordem do Dia 

2. Ordem do Dia: 

2.1. 	 Pedido de Apoio n.º 12/VP/2022 - Associação SwimRun Portugal - Monsaraz 

SwimRun 2022; 

2.2. 	 Pedido de Apoio n.º 13/VP/2022 - Sociedade Artística Reguenguense - E Rali 

Sharish Gin; 

2.3. 	 Pedido de Apoio n.º 31/VAF/2022 - Centro de Convívio de Barrada - Festas em 

Honra de Nossa Senhora da Conceição; 

2.4. 	 Pedido de Apoio n.º 32/VAF/2022 - Associação Humanitária Bombeiros 

Voluntários de Reguengos de Monsaraz - Cedência do Auditório Municipal; 

2.5. 	 Pedido de Apoio n.º 33/VAF/2022 - Associação Palco de Sonhos - Cedência do 

Auditório Municipal; 

2.6. 	 Pedido de Apoio n.º 34/VAF/2022 - Câmara Reguengos Clube - Cedência do 

Pavilhão Degebe; 
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2.7. 	 Despacho n.º 15/GP/CPA/2022 - Despacho de aprovação da alteração n.º 13 

ao Plano Plurianual de Investimentos e da alteração n.º 15 ao Orçamento do 

Município de Reguengos de Monsaraz relativo ao ano económico-financeiro 

de 2022; 

2.8. 	 Proposta n.º 82/GP/2022 - Procedimento para atribuição de bolsas de estudo a 

estudantes do ensino superior público - ano letivo 2022-2023; 

2.9. 	 Proposta n.º 83/GP/2022 - Ratificação do Despacho n.º 11/GP/JUA/2022, de 

21 de outubro - Emissão de parecer no âmbito do artigo 51.º, n.ºs 2, alínea b), 

e 6, alínea b), da Lei n.º 111/2015, de 27 de agosto, na redação atual; 

2.10. 	 Proposta n.º 41/VP/2022 - Associação dos Amigos Pro-Lama - V Passeio TI 

Mafra - Reguengos de Monsaraz - Ratificação do Despacho n.º 

1/DES/GP/2022; 

2.11. 	 Proposta n.º 42/VP/2022 - Regime de Fruta Escolar-Ano Letivo 2022/2023; 

2.12. 	 Proposta n.º 43/VP/2022 - Comissão Política do Partido Social Democrata 

Secção de Reguengos de Monsaraz - Cedência da Igreja de Santiago e apoio 

logístico - Ratificação do Despacho n.º 1/CUL/GP/2022; 

2.13. 	 Proposta n.º 44/VP/2022- Candidatura: Parque de Valorização de Resíduos do 

Álamo - Reguengos de Monsaraz; 

2.14. 	 Proposta n.º 45/VP/2022 - Modificação Objetiva - Aquisição de Apólices de 

Seguros de Diversos Ramos; 

2.15. 	 Proposta n.º 63/VAF/2022-Atribuição do Cartão Social do Munícipe; 

2.16. 	 Proposta n.º 64/VAF/2022 - Atribuição dos apoios previstos no Cartão Social 

do Munícipe - Integração na medida de Ocupação Temporária de Tempos 

Livres; 

2.17. 	 Proposta n.º 65/VAF/2022 - Lista definitiva de candidatos admitidos e 

excluídos do concurso por classificação para atribuição de habitação em 

regime de arrendamento apoiado, sita no Bairro 25 de Abril, n.º 62, rés-do

chão, em São Pedro do Corval; 

2.18. 	 Proposta n.º 66/VAF/2022 - Início do procedimento de elaboração do 
1 

Regulamento do Conselho Municipal de Turismo de Reguengos de Mons az; 
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2.19. Proposta n.º 67 /VAF/2022 - Normas de utilização do depósito de resíduos 

recicláveis e de implementação do sistema PAYT de desconto na tarifa do 

serviço de recolha e tratamento de resíduos urbanos; 

2.20. Administração Urbanística. 

3. Período de Intervenção do Público. 

Para constar e produzir efeitos legais se publica o presente Edital e outros de igual teor, 

que vão ser afixados nos lugares públicos de costume da área do Município. 

Reguengos de Monsaraz, 21 de outubro de 2022 

A Presidente da Câmara Municipal 

Marta Prates 

[NG/DG) 

Página 3 de 3 




Relatório de acessibilidade


		Nome do arquivo: 

		Edital 47.CM.2022_Ordem de Trabalhos.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		Aprovado		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






Voltar ao topo


