
EDITAL N.º 14/AM/2022 


MARIA DE FÁTIMA DOS SANTOS ROSADO MARQUES, Presidente da Assembleia 


Municipal de Reguengos de Monsaraz, faz saber, ao abrigo do disposto nos n.º' 1 e 2 do 


artigo 56.º do Anexo I à Lei n.0 75/2013, de 12 de setembro, que a Assembleia Municipal 


de Reguengos de Monsaraz, em sessão extraordinária realizada em 29 de novembro de 


2022, deliberou aprovar em minuta nos termos do n.0 3 do artigo 57.0 do citado diploma 


legal, que estabeleceu o Regime Jurídico das Autarquias Locais, os seguintes pontos da 


ordem do dia: 


Nomeação do Conselho Municipal de Educação - Mandato 2021-2025 


Aprovado por unanimidade. 


Distinções Honoríficas do Município de Reguengos de Monsaraz - Atribuição de 


Medalha de Bons Serviços e Dedicação ao Município 


Aprovado atribuir a Medalha de Bons Serviços e Dedicação ao Município de Reguengos 


de Monsaraz aos seguintes trabalhadores municipais: 


i) Medalha de Prata: António Manuel Margalha Marcão - 18 votos a favor; 


ii) Medalha de Bronze: 


- Carmelita Maria Modesto Valadas - 18 votos a favor; 


- Manuel Joaquim Capucho Fernandes -18 votos a favor; 


- Maria da Graça Sardinha Lopes Fernandes - 18 a favor. 


Distinções Honoríficas do Município de Reguengos de Monsaraz - Atribuição de 


Medalha de Méríto 


a) Aprovado, por maioria, com 16 votos a favor, 1 voto contra e 1 voto em branco, atribuir 


a Medalha de Mérito Ambiental, ao Agrupamento 1085 de Reguengos de Monsaraz; 


b) Aprovado, por unanimidade, com 18 votos a favor, atribuir a Medalha de Mérito 


Científico, à Senhora Antónia Rogado Sepúlveda; 
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c) Aprovado, por maioria, com 17 votos a favor e 1 voto em branco, atribuir a Medalha de 

Mérito Cívico, à ANI+ Reguengos - Associação de Proteção de Animais de Reguengos de 

Monsaraz; 

d) Reprovado, com 11 votos a favor, 4 votos contra e 3 votos em branco, atribuir a 

Medalha de Mérito Cultural, a João Miguel dos Santos Falé; 

e) Aprovado, por maioria, com 17 votos a favor e 1 voto em branco, atribuir a Medalha de 

Mérito Desportivo, à Sociedade Columbófila Corvalense; 

f) Reprovado, com 10 votos a favor, 2 votos contra e 5 votos em branco, atribuir a Medalha 

de Mérito Desportivo, ao Núcleo do Sporting Clube de Portugal de Reguengos de 

Monsaraz; 

Não participou na votação o deputado desta Assembleia Municipal Rogério Paulo Camjo 

Carreteiro, uma vez que o mesmo pertence aos órgãos sociais do Núcleo do Sporting Clube de 

Portugal de Reguengos de Monsaraz. 

g) Aprovado, por unanimidade, com 18 votos a favor, atribuir a Medalha de Mérito 

Desportivo, a Tomás Maria Serrano Dias; 

h) Aprovado, por unanimidade, com 18 votos a favor, atribuir a Medalha de Mérito 

Desportivo, a João Guedes Félix; 

i) Aprovado, por maioria, com 16 votos a favor, 1 voto contra e 1 voto em branco, atribuir 

a Medalha de Mérito Empreendedor, a Luís Filipe Carias de Matos Perdiz; 

j) Aprovado, por unanimidade, com 18 votos a favor, atribuir a Medalha de Mérito Social, 

à Associação de Reformados, Pensionistas e Idosos de Santo António do Baldio; 
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1) Aprovado, por unanimidade, com 16 votos a favor, atribuir a Medalha de Mérito Social, 

ao Centro Social Paroquial de Nossa Senhora do Rosário de S. Pedro do Corval; 

Não participaram os deputados João Carlos Borrego Alves da Silva e António José Fialho Cartaxo, 

uma vez que ambos pertencem aos órgãos sociais do Centro Social Paroquial de Nossa Senhora do 

Rosário de S. Pedro do Corval. 

Distinções Honoríficas do Município de Reguengos de Monsaraz - Atribuição de 

Medalha de Ouro 

a) Aprovado, por unanimidade, atribuir a Medalha de Ouro do Município de Reguengos 

de Monsaraz ao Núcleo de Reguengos de Monsaraz da Liga dos Combatentes . 

. b) Aprovado, por unanimidade, atribuir a Medalha de Ouro do Município de Reguengos 

de Monsaraz à Santa Casa da Misericórdia de Monsaraz. 

Não participou na votação o deputado desta Assembleia Municipal Nuno Isidro de Ambrósio Pinto, 

uma vez que o mesmo pertence aos órgãos sociais da Santa Casa da Misericórdia de Monsaraz. 

e) Aprovado, por unanimidade, atribuir a Medalha de Ouro do Município de Reguengos 

de Monsaraz a José Carlos Tavares Singéis, a título póstumo. 

Reguengos de Monsaraz, 30 de novembro de 2022. 

A Presidente da Assembleia Municipal 

Maria de Fátima dos Santos Rosado Marques 
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