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Edital n.º 02/JUA/2023 

OFERTA PÚBLICA PARA A CEDÊNCIA EEXPLORAÇÃO DO CENTRO HÍPICO 

MUNICIPAL DE REGUENGOS DE MONSARAZ 


Francisco José Cardoso Grilo, Vice-Presidente da Câmara Municipal de Reguengos de Monsaraz, torna 

público e a todos faz saber que, nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 57.º da Lei n.º 169/99, de 

18 de setembro e no artigo 42.º, n.º 1 do Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo 

Decreto-Lei n.º 4/2015, de 07 de janeiro, que se aceitam propostas até às 16h30m, do dia 14 de abril 

de 2023, para a cedência e exploração do Centro Hípico Municipal de Reguengos de Monsaraz. 

Informa-se que: 

• 	 Podem concorrer ao concurso de concessão, pessoas singulares ou coletivas detentoras de 

capacidade jurídica de gozo e de exercício e que não se encontrem inibidas do exercício da 

profissão, desde que, comprovem a sua experiência na área equestre e possuam na sua 

equipa um Responsável Técnico de Equitação detentor de habilitação académica de 

Treinador Grau li (Monitor) ou de nível superior; 

• 	 As regras e demais condições de concurso encontram-se definidas no Programa de Concurso 

e respetivo Caderno de Encargos, que se encontram disponíveis, na Subunidade Orgânica de 

Taxas e Licenças, sita no Edifício dos Paços do Município de Reguengos de Monsaraz, 

durante o horário normal de expediente; 

• 	 O ato do concurso é público, terá lugar no Salão Nobre do Edifício dos Paços do Município e 

realizar-se-á pelas 10h00m, do dia 20 de abril de 2023. 

Paços do Município de Reguengos de Monsaraz, 15 de março de 2023. 

O Vice-Presidente da Câmara Municipal 

Francisco Grilo 
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Resumo
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