
Edital n.2 10/CM/2023 

Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Reguengos de 

Monsaraz de 15 de março de 2023 


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

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

75/2013, de 12 de setembro, torna público e a todos faz saber que no próximo dia 15 de 

março de 2023, 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. 	 Parecer Jurídico n.Q 4/JUA-MAB/2023- Ressarcimento de danos a terceiros; 

2.2. 	 Pedido de Apoio n.Q 2/VP/2023 - Grupo Desportivo Piranhas do Alqueva 

Monsaraz Natur Trail 2023; 

2.3. 	 Pedido de Apoio n.Q 11/VAF/2023 -Associação Palco de Sonhos - Cedência do 

Auditório Municipal; 

2.4. 	 Pedido de Apoio n.Q 12/VAF/2023 - Sociedade Filarmónica Harmonia 

Reguenguense - Cedência do Auditório Municipal; 

2.S. 	 Pedido de Apoio n.Q 13/VAF/2023 - União de Freguesias de Campo e 

Campinho - Festival da Silarca; 

2.6. 	 Pedido de Apoio n.Q 14/VAF/2023 -Associação Palco de Sonhos - Cedência de 

sala da Biblioteca Municipal; 

2.7. 	 Pedido de Apoio n.Q 15/VAF/2023 - Casa do Sport Lisboa eude·Bnfica 

Reguengos de Monsaraz - Noite de fados solidária; . 

~ 

Muniô;"~>~fo l'.'!<_;U'!l'>(l'Y· rfo M'."'~"r.1< 1C:m1~1.11'.h1n1c,tp;Jt 1 
P1 ,i:;ú da L1b.o>1d,1d·~ ! ,\p:irt<itk> (; 1 'J ~() l ·97(1 f'.(·eu•:·n:;<>~ dt:- rvkm<1! <H 

Página 1 de 2 T'!I. i+::s u 261'· '.-03 º"h) i t;i;, (+.~5.1.) ,;Gs SOS o::.':' 
ge1 al('~i.:n1-P~1;u•~nU,<Jo>l1K'll:;..1r;,~ pt 1 WWW Cm·r~:.;•Hc111~0~-n1.:1ns;" ,)! pt 



2.8. Proposta n.º 8/GP/2023 - Mais Páscoa  Férias em Cheio; 

2.9. Proposta n.º 9/GP/2023 - Protocolo de Cooperação e Apoio à Semana Dias nas 

Dioceses, a decorrer na Arquidiocese de Évora, com incidência na Paróquia de 

Santo António - Reguengos de Monsaraz e integrada na real ização da Jornada 

Mundial da Juventude Lisboa 2023 (JMJ 2023); 

2.10. Proposta n.º 16/VP/2023 - Oferta Pública para Cedência e Exploração do 

Centro Hípico Municipal de Reguengos de Monsaraz; 

2.11. Proposta n.º 25/VAF/2023 -Atribuição de denominações toponímicas; 

2.12. Proposta n.º 26/VAF/2023 - Normas de participação e funcionamento da XXVII 

Festa Ibérica da Olaria e do Barro; 

2.13. Proposta n.º 27 /VAF/2023 -Festas a Santo António 2023 - Marchas populares; 

2.14. Proposta n.º 28/VAF/2023 -At ribuição do Cartão Social do Munícipe; 

2.15. Proposta n.º 29/VAF/2023 - Apoios previstos no Cartão Social do Munícipe -

integração na medida de Ocupação Temporária de Tempos Livres; 

2.16. Proposta n.º 30/VAF/2023 - Aquisição de prédio urbano sito no Largo da 

Igreja, n.º 2, Caridade, para implementação de cand idatura ao abrigo do 

Programa 1.º Direito - Programa de Apoio ao Acesso à Habitação; 

2.17. Administração Urbanística. 

3. Período de Int ervenção 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, 10 de março de 2023 

NG/ DG 

M•Jn1..-.1p10 de Regu~nc0~ d~ Mo".;ara: 1 Cf.iim;ua M•.on1(.tp\ll 
f'r;1ç.i dJ l1bercJade 1Ap\.trt"'1cit>b 1 l201·9}0 Kegui:?ngo-: c.!t2' Monr.araz 

Página 2 de 2 r,,, (+.?·51.) .êd(. 5()8 tJ.10 1FaÁ. (+351) :?t . .; 50f. OS9 
,~(- 1..l l (ª'cm-reguengo~-mons:i 1 a! pt ! www.c.rn-rt-e~=E-ngo~rrnon~dr,u.pl 

1 

http:www.c.rn-rt-e~=E-ngo~rrnon~dr,u.pl



Relatório de acessibilidade


		Nome do arquivo: 

		Edital n.º 10-CM-2023_Convocatória.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: 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		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
