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Edital n.2 02/AMB/2022 

Atribuição de parcelas para as hortas urbanas- 10 º período 
de candidaturas 

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

que, de acordo com o n.0 4 do artigo 10.9 das Normas de Acesso e Utilização das Hortas Urbanas do Município de 

Reguengos de Monsaraz, a lista de candidatos admitidos e excluídos no âmbito do processo do 10.9 período de 

candidaturas para as hortas urbanas que decorreu de 26 de abril a 06 de maio de 2022. 

Candidatos admitidos: 

Nome Pontuação 

João André Rocha Ventura Defesa 75 

Paulo Alexandre Ferreira Janes 75 

José António Roques Cebola 75 

Vital ina Rosa Piteira Mataloto 75 

Tiago Manuel Almas Rocha 75 

Candidatos excluídos: 

Não existem candidatos excluídos. 

Analisadas as candidaturas apresentadas, verificou-se um empate entre os candidatos, pelo que, de acordo com 

o n.2 1) do artigo 89 das Normas de Acesso e Utilização das Hortas Urbanas do Município de Reguengos de 

Monsaraz, que prevê que "Será considerado para efeitos de desempate, a ordem de apresentação das 

candidaturas das pessoas singulares", deliberou o júri, por unanim idade, que as duas parcelas sejam atribuídas 

aos seguintes candidatos: 

Nome Classificação 

João André Rocha Ventura Defesa 1º 

Paulo Alexandre Ferreira Janes 29 

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, 06 de junho de 2022 
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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: 26

		Com falha: 3
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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

		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
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		Título		Aprovado		O título do documento é exibido na barra de título
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