
Aviso 

Orçamento Participativo e Orçamento Participativo Jovem 

Divulgação dos Resultados 


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

Monsaraz, torna público, nos termos do artigo 19.º do Regulamento do Orçamento 

Participativo do Município de Reguengos ele Monsaraz, os resultados da votação de propostas 

das edições de 2022 do Orçamento Participativo e do Orçamento Participativo Jovem. 

As propostas serão incorporadas na proposta de Orçamento e nas Grandes Opções do Plano 

do Município de Reguengos de Monsaraz do ano de 2023, por ordem decrescente do número 

de votos obtidos até ao limite da verba afeta ao Orçamento Participativo, nos seguintes termos : 

A- Orçamento Participativo 

Orçamento Participativo 

Ordenação Designação da Proposta Valor Proposta 

1.º Espaço Verde/Lazer em Monsaraz 25 .000€* 

2.º Equipamentos para Suporte Básico de 

Vida e Suporte Avançado de Vida 

25 .000€* 

3.º Vamos Vestir o Pelado 75 .000€* ** 

3.º Reguengos +Cultura/Piano Cauda 25.000€ 

3.º Formação complementar para jovens 75 .000€ 

6.º ln Vino Veritas - Reguengos de 

Monsaraz 

75.000€ 

* Propostas vencedoras a incluir no Orçamento do Município de Reguengos de Monsaraz para 

o ano de 2023 . 

**Proposta ordenada em 3.º lugar apresentada em primeiro lugar na plataforma Participa .Gov. 
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B - Orçamento Participativo Jovem 

Orçamento Participativo Jovem 

Ordenação Designação da Proposta Valor Proposta 

1.Q Novos equipamentos para a Biblioteca 

Municipal de Reguengos de Monsaraz 

10.000€* 

2.Q Campos Desportivos de are ia nas 

Piscinas Municipais Victor Martelo e 

Praia Fluvial de Monsaraz 

10.000€ 

2.Q Distribuição de garrafas de água 

reutilizáve is nas esco las 

10.000€ 

2.Q Postos de desporto radical no Município 10.000€ 

*Proposta vencedora a incluir no Orçamento do Município de Reguengos de Monsaraz para o 

ano de 2023 . 

Reguengos de Monsaraz, 24 de novembro de 2022 

A Pr :,sidente da Câmara M nicipal 
! 

Marta 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




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		Com falha		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
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