
AVISO 


CONSOLIDAÇÃO DEFINITIVA DA MOBILIDADE NA CATEGORIA 

Para cumprimento do disposto no artigo 5.2 da Lei n.2 35/2014, de 20 de junho, torna-se público que pelo 

despacho da Senhora Presidente da Câmara Municipal, datado de 3 de novembro de 2022, e na sequência do 

acordo celebrado entre as partes foi consol idada em definitiva Helena Cristina Lopes Fernandes, do mapa de 

pessoal do Município de Reguengos de M onsaraz, na Subunidade Orgânica Taxas e Li cenças, da Divisão de 

Administração Geral. 

Nos termos do n.2 5 do artigo 99.2 do Anexo à Lei n.2 35/2014, de 20 de junho, na consolidação definitiva da 

mobil idade na categoria é mantido o posicionamento remuneratório detido na situação juríd ico-funcional de 

origem (posição 2 da categoria de Assistente Técnico, carreira de Assistente Técnico, nível 7 da Tabela 

Remuneratória Única, a que corresponde a remuneração base de 809,13€). 

Paços do Município de Reguengos de Monsaraz, 05 de janeiro de 2023 

A Pr idente da Câmara Municipal 

Marta Prates 

Munlc1p10 dr Reguengos de Mo11sa1az 1Cama1a Municipal 1 
P1 aça da Llbl!1 d,1dt> 1 Apa1 lado 6 1 710 t ·970 Reg11engos de Mons.iraz 
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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: 28

		Com falha: 1
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		Nome da regra		Status		Descrição
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		PDF somente imagem		Aprovado		O documento não é um PDF com imagens somente
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		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
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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

		Respostas cronometradas		Aprovado		A página não exige respostas cronometradas

		Links de navegação		Aprovado		Os links de navegação não são repetitivos
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		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
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		Linhas		Aprovado		TR deve ser um filho de Table, THead, TBody ou TFoot
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		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
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