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 ---------- ATA DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DO 

CONCELHO DE ODEMIRA, REALIZADA NO DIA VINTE E OITO DE MARÇO DO ANO 

DE DOIS MIL E DEZANOVE: ----------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Ao vigésimo oitavo dia do mês de março do ano de dois mil e dezanove, realizou-se 

no auditório da Biblioteca Municipal José Saramago, em Odemira, uma sessão extraordinária 

da Assembleia Municipal, presidida pela Senhora Ana Maria de Oliveira Aleixo, Presidente da 

Assembleia Municipal, secretariada apenas pela Senhora Maria Manuela Gonçalves Moreira 

(Primeira Secretária), e convocada pela primeira ao abrigo da alínea a) do número um do artigo 

vigésimo oitavo da Lei número setenta e cinco barra dois mil e treze, de doze de setembro, com 

a seguinte Ordem de Trabalhos:-----------------------------------------------------------------------------  

 -------------------- I – PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO:  --------------------------  

 --------------------------- II – PERÍODO DA ORDEM DO DIA:  -------------------------------------  

 ---------- Ponto um: Ata da sessão ordinária de fevereiro da Assembleia Municipal, realizada 

no dia 22 de fevereiro de 2019: apreciação e deliberação. ----------------------------------------------  

 ---------- Ponto dois: Proposta n.º 4/2019 P - Processo de Descentralização Administrativa, 

resultante das transferências de competências para o Município no domínio da educação: 

apreciação e deliberação. -------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Ponto três: Proposta n.º 5/2019 P - Processo de descentralização administrativa, 

resultante das transferências de competências para o Município nos domínios da proteção e 

saúde animal e da segurança dos alimentos: apreciação e deliberação. -------------------------------  

 ---------- Ponto quatro: Atribuição de Medalha Municipal de Mérito à Casa do Povo de Vila 

Nova de Milfontes: apreciação e deliberação. ------------------------------------------------------------  

 ---------- Ponto cinco: Atribuição de Medalha Municipal de Mérito ao Grupo Coral de 

Odemira: apreciação e deliberação.-------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Ponto seis: Atribuição de Medalha Municipal de Mérito ao Senhor Aníbal Mendes 
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Simão: apreciação e deliberação. ----------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Ponto sete: Declarações no âmbito da Lei dos Compromissos e Pagamentos em 

Atraso (LCPA): apreciação de acordo com o estabelecido na alínea c) do n.º 2 do art.º 15.º da 

Lei n.º22/2015, de 17 de março. -----------------------------------------------------------------------------  

----------- ----------------------------- ABERTURA DA SESSÃO ----------------------------------------  

 ----------- Compareceram a esta sessão trinta e um Membros, a saber: Ana Maria de Oliveira 

Aleixo, António Manuel Viana Afonso, Arménio Guerreiro Simão, Carla Sofia da Costa 

Bernardo, Daniel Sobral Balinhas, Dário Filipe Conceição Guerreiro, Fernanda Isabel Ramos 

Guerreiro de Almeida, Fernando Alberto Maia da Cruz Parreira, Fernando Manuel da 

Conceição Guerreiro, Fernando Manuel Martins da Silva Peixeiro, Francisco António Caetano 

Lampreia, Francisco Manuel Silva Martins, Manuel António Dinis Coelho, Manuel Inácio Dias 

Pereira, Manuel de Matos Sobral Penedo, Manuel da Silva Cruz, Maria da Glória das Neves 

Gonçalves Pacheco, Maria Luísa Vilão Palma, Maria Manuela Gonçalves Moreira, Mário 

Manuel Lourenço da Silva Santa Bárbara, Miguel Forte Prista Monteiro, Nuno Góis da Costa 

Nogueira, Nuno Miguel dos Santos Cunha Duarte, Pedro Alexandre Guerreiro Paleta, Pedro 

Bruno Oliveira de Almeida, Pedro Miguel Bernardino Gonçalves, Pedro Miguel Correia da 

Silva, Rita Isabel da Costa Lourenço Dias, Teresa Alexandra Pereira Bernardino, Valdemar 

Pacheco Silvestre e Vera Lúcia Montes Raposo. Registou-se a ausência dos Membros: 

Amâncio Francisco Mendes da Piedade; Florival Matos Silvestre, Presidente da Junta de 

Freguesia de Vale de Santiago; e João Palma Quaresma. ------------------------------------------------  

 ----------- A Senhora Presidente da Assembleia Municipal deu as boas vindas: ----------------------  

 -----------  - à Senhora Carla Sofia da Costa Bernardo que, nos termos dos artigos septuagésimo 

sétimo e septuagésimo nono da Lei número cento e sessenta e nove barra noventa e nove, de 

dezoito de setembro, alterada e republicada pela Lei número cinco A barra dois mil e dois, de 

onze de janeiro, se encontra a substituir a Senhora Ana Sofia Pacheco Soares, eleita pelo 
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Partido Socialista, que suspendeu o mandato pelo período de seis meses; ---------------------------  

 ----------  - ao Senhor Pedro Miguel Correia da Silva que, nos termos dos artigos septuagésimo 

oitavo e septuagésimo nono da Lei número cento e sessenta e nove barra noventa e nove, de 

dezoito de setembro, alterada e republicada pela Lei número cinco A barra dois mil e dois, de 

onze de janeiro, se encontra a substituir neste sessão, a Senhora Nádia da Conceição Bértolo, 

eleita pelo Partido Socialista. --------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Confirmando-se o quórum, pelas vinte horas e cinquenta minutos, a Senhora 

Presidente da Assembleia Municipal declarou, nos termos da Lei, aberta a sessão. ----------------   

 ---------- Do Executivo da Câmara Municipal de Odemira, estiveram presentes os Senhores 

José Alberto Candeias Guerreiro, Presidente da Câmara Municipal; e, Deolinda Maria Pinto 

Bernardino Seno Luís, Vereadora eleita pelo Partido Socialista. --------------------------------------   

 -------------------- I – PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO : --------------------------  

 ----------- Não se registou qualquer intervenção por parte do público presente na sessão. ---------   

 --------------------------- II – PERÍODO DA ORDEM DO DIA:  -------------------------------------  

 ---------- Ponto um: ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE FEVEREIRO DA ASSEMBLEIA 

MUNICIPAL, REALIZADA NO DIA VINTE E DOIS DE FEVEREIRO DO ANO DE DOIS 

MIL E DEZANOVE: Uma vez que todos os presentes se encontravam de posse de exemplares 

da ata em epígrafe, previamente enviados com a restante documentação para esta sessão, foi 

assim dispensada a sua leitura, sendo imediatamente submetida à apreciação. ----------------------  

 ---------- Não se registando qualquer intervenção, procedeu-se à votação da presente ata, a qual 

foi aprovada por maioria, com dezassete votos a favor dos membros eleitos pelo Partido 

Socialista, seis votos a favor dos membros eleitos pela Coligação Democrática Unitária, dois 

votos a favor dos membros eleitos pelo Partido Social Democrata, três abstenções dos membros 

eleitos pelo Partido Socialista, duas abstenções dos membros eleitos pela Coligação 

Democrática Unitária e uma abstenção do membro eleito pelo Bloco de Esquerda, quando 
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estavam presentes trinta e um membros da Assembleia Municipal. As abstenções registadas 

referem-se a membros que não estiveram presentes na referida reunião. -----------------------------  

 ----------- Ponto dois: PROPOSTA N.º 4/2019 P - PROCESSO DE DESCENTRALIZAÇÃO 

ADMINISTRATIVA, RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DE COMPETÊNCIAS 

PARA O MUNICÍPIO NO DOMÍNIO DA EDUCAÇÃO: Foi presente a proposta que 

seguidamente se transcreve e que ficará arquivada no maço de documentos desta sessão: ---------  

 ----------- “6 - ASSUNTO N.º 0179-2019 - PROPOSTA N.º 4/2019 P - PROCESSO DE 

DESCENTRALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA, RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DE 

COMPETÊNCIAS PARA O MUNICÍPIO NO DOMÍNIO DA EDUCAÇÃO -------------------------  

 ----------- Foi presente a Proposta nº 4/2019 P, datada de 19/03/2019, proveniente do Gabinete 

do Senhor Presidente, que seguidamente se transcreve: -------------------------------------------------  

 ----------- "Proposta n.º 4/2019 P - Processo de Descentralização Administrativa, resultante das 

transferências de competências para o Município no domínio da educação --------------------------  

 ----------- Com a publicação da Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto, iniciou-se um processo de 

descentralização de competências da Administração central para a Administração local e 

regional, que foram sendo concretizadas com a publicação de diversos diplomas setoriais, 

conforme informação do Processo de descentralização administrativa que se anexa à presente 

proposta.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- De entre todos os diplomas relacionados com a matéria de descentralização de 

competências da Administração, merece-nos uma especial reflexão as implicações práticas do 

Decreto-Lei n.º 21/2019 de 30 de janeiro, que concretiza o quadro de transferência de 

competências para os órgãos municipais e para as entidades intermunicipais no domínio da 

educação, tendo sido feito um enquadramento pela Sr.ª Vereadora Telma Guerreiro, que se 

junta em anexo e para o qual se remete. --------------------------------------------------------------------  

 ----------- Tendo em consideração o enquadramento efetuado, propõe-se que a Excelentíssima 
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Câmara delibere remeter o assunto à Assembleia Municipal para apreciação e deliberação, nos 

termos do disposto no nº 2 do artigo 76º do referido diploma, com proposta de não assunção 

das transferências de competências previstas no Decreto-Lei nº 21/2019, de 30 de janeiro, para 

o ano de 2019, para posterior informação à Direção Geral das Autarquias Locais em tempo útil.  

 ---------- Odemira, 19 de março de 2019 ------------------------------------------------------------------  

 ---------- O Presidente da Câmara Municipal, -------------------------------------------------------------  

 ---------- a) José Alberto Guerreiro, Eng.º". ---------------------------------------------------------------  

 ---------- Propõe-se a remessa à Assembleia Municipal para apreciação e deliberação. ------------  

 ---------- Apreciado o assunto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar nos 

termos propostos.” --------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- O Senhor Arménio Simão solicitou ao Senhor Presidente da Câmara Municipal que 

apesentasse as razões que levaram à aceitação de algumas transferências de competências e à 

não-aceitação das que estão em apreciação, especialmente no que se refere à Educação. ---------  

 ---------- Interveio o Senhor Presidente da Câmara Municipal que considerou que os dois 

assuntos agendados na presente sessão, relativos à transferência de competências, estavam 

devidamente fundamentados e constavam da documentação enviada, e relembrou que na última 

sessão ordinária o assunto foi amplamente abordado e foi distribuída uma Informação com o 

ponto de situação sobre as transferências de competências já assumidas pelo Município de 

Odemira, bem como as que ainda estavam em avaliação. Relembrou ainda que naquela sessão 

tinha informado que as competências assumidas vinham consolidar algumas funções que o 

Município de Odemira já exercia por si ou em parceria com outras entidades, e o seu acréscimo 

não se refletia em termos de aumento na despesa e na necessidade de mais recursos humanos. --  

 ---------- Reiterou que a presente transferência de competências “sabia a pouco” e podia ser 

mais política e menos administrativa, no entanto, relembrou que a transferência de 

competências foi consensualizada na Assembleia da República, e na Associação Nacional de 
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Municípios Portugueses foi aprovada por unanimidade, embora com recomendações, algumas 

delas não vertidas na proposta final. ------------------------------------------------------------------------  

 ----------- O Senhor Presidente da Câmara Municipal informou ainda que aquela matéria não é 

uma decisão dos Órgãos Municipais, mas sim por força da Lei-Quadro e do Decreto-Lei 

Setorial que fixa a data da efetivação da transferência da competência, podendo apenas os 

Municípios adiar essa execução por um ou dois anos, se entenderem que ainda não estão 

reunidas as condições para exercerem cabalmente as novas funções. ---------------------------------  

 ----------- Relembrou que no passado, aquando da transferência da competência na área dos 

transportes escolares para os municípios, a mesma não foi acompanhada de um suporte 

financeiro que satisfizesse plenamente os municípios, ficando estes sempre em desfavor em 

relação ao Estado. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Quanto à transferência de competências na área da Educação, referiu que se tratava de 

uma função muito complexa que merece uma avaliação cuidada e com conhecimento efetivo de 

todos os dados em causa, facto que até à data ainda não está completamente esclarecido, pese 

embora o Governo se ter comprometido a enviar aos municípios, no prazo de trinta dias, todos 

os dados e o valor das verbas que seriam transferidas. No entanto, referiu que com base na 

informação recolhida até ao momento, designadamente em colaboração com os Agrupamentos 

de Escolas do Concelho, efetuaram a análise que permitiu tomar a posição agora proposta. 

Relembrou ainda que, segundo informações prestadas pelo Senhor Ministro da Administração 

Interna, Eduardo Cabrita, na reunião com os Municípios da Comunidade Intermunicipal do 

Alentejo Litoral (CIMAL), não estava prevista na transferência de competências no domínio da 

Educação, a atribuição de qualquer verba destinada ao funcionamento de uma estrutura que 

venha a ser necessária implementar ao nível municipal para tratar daquela matéria, apesar da 

realidade existente no concelho de Odemira ser muito complexa, com cinco Agrupamentos de 

Escolas, refeitórios e funcionários dispersos geograficamente, e cerca de três mil alunos. ---------  
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 ---------- Informou também que a decisão relativamente ao limite para os Municípios se 

pronunciarem sobre a não assunção daquela competência tinha sido adiada pelo Estado por 

mais trinta dias, no entanto, prevendo-se o início do próximo ano letivo em setembro, 

considerou que o prazo restante não permitia o exercício cabal daquela função, designadamente 

no que se refere à abertura de procedimentos de aquisição e de contratação, o que poderia por 

em causa o início do próximo ano letivo e o regular funcionamento do processo educativo em 

Odemira. Alertou ainda para o facto de estar em causa com a presente transferência de 

competências, a junção de um quadro mínimo de funcionários de cento e trinta pessoas, o que 

corresponde a cerca de vinte e cinco por cento da atual estrutura municipal, que seriam 

integrados numa Divisão que é muito exigente. ----------------------------------------------------------  

 ---------- Informou também que o Município de Odemira não conhecia ainda todos os dados, 

designadamente o estado dos edifícios escolares, bem como quais os edifícios que continuariam 

a ser da responsabilidade do Estado o respetivo investimento, revelando que discordava 

plenamente com a intenção do Estado de transferir apenas vinte mil euros por edifício escolar. -  

 ---------- Por último, informou que durante o presente ano, com o conhecimento global de toda 

a informação, iriam efetuar a análise e preparação para a efetivação da função, que será 

inevitável para o Município no ano de dois mil e vinte e um. ------------------------------------------  

 ---------- Interveio o Senhor Pedro Gonçalves que reiterou a afirmação do Senhor Presidente da 

Câmara Municipal quando referiu que aquela transferência de competência seria uma 

inevitabilidade e, bem assim, alertou para o facto de a execução daquela competência para o 

Ano Letivo dois mil e vinte, dois mil e vinte e um, ser da responsabilidade do presente 

Executivo Municipal. -----------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Relembrou ainda que a Lei-Quadro sobre aquela matéria tinha sido aprovada na 

Assembleia da República pelo “Bloco Central – PS e PSD” e, bem assim, considerou que não 

haveria mais discussão por parte do Governo sobre o tema, salvo se vier a existir alguma 
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alteração na política governamental, pelo que considerou que seria preferível ao Município de 

Odemira se preparar atempadamente para no futuro exercer aquela competência. ------------------  

 ----------- Por último, alertou para a diversidade de funcionamento dos refeitórios escolares no 

concelho e considerou que as desigualdades existentes tinham de ser resolvidas, dando como 

exemplo a comparação entre o Agrupamento de Escolas de Odemira e o Agrupamento de 

Escolas de Colos, onde no primeiro existe um refeitório escolar, com funcionários que 

trabalham doze meses, e no segundo o refeitório era assegurado por uma empresa contratada, 

com funcionários que trabalham dez meses. ---------------------------------------------------------------  

 ----------- Interveio novamente o Senhor Arménio Simão que considerou que cabia ao Executivo 

Municipal fazer a avaliação e decidir quando e como seriam efetivadas as transferências de 

competências, no entanto, considerava que a Câmara Municipal de Odemira tem “andado 

sempre um pouco atrás em relação aos timings das decisões nesta área da Educação”, referindo 

que nos anos dois mil e oito, dois mil e nove, quando houve uma proposta nacional de revisão 

da rede escolar, a Câmara Municipal não pode candidatar-se por não ter à data a Carta 

Educativa aprovada e também não aceitou na altura a transferência de competências no âmbito 

das Escolas de Segundo e Terceiros Ciclos. Em face do exposto, manifestou-se surpreendido 

quando, numa publicação na comunicação social, vem referido que o Município de Odemira 

efetuou um investimento de três milhões de euros na Educação, quando só tem as escolas de 

Primeiro Ciclo e os Jardins-de-Infância na sua competência. Sendo a Educação um dos grandes 

interesses apregoados pelo Executivo Municipal, perguntou o porquê de não terem na altura 

assumido as Escolas de Segundo e Terceiro Ciclos. Perguntou ainda porque não foi ainda 

equacionada uma solução para beneficiar o acesso ao Pavilhão Municipal a partir da Escola 

Secundária de Odemira, de modo a evitar que os alunos se molhem no inverno. --------------------   

 ----------- Relembrou ainda que a Escola Secundária de Odemira estava num estado lastimável 

quer no que diz respeito ao equipamento, quer em relação ao estado do mobiliário, onde alunos 
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do Ensino Secundário estão sentados em mobiliário do Segundo e Terceiro Ciclo, considerando 

que aqueles problemas também se relacionavam com a Educação. -----------------------------------  

 ---------- Por último, reconheceu que os custos em causa eram elevados e era necessária uma 

avaliação cuidada e atenta, pelo que aceitava que o tempo para a efetivação da competência 

fosse “definido em função daquilo que será o entendimento do Executivo”, no entanto não 

compreendia que aquelas questões que apontou não tivessem obtido uma resolução até à data 

por parte do Executivo Municipal, que se afirma preocupado com a Educação no concelho de 

Odemira. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Interveio o Senhor Nuno Góis que informou que os eleitos da Coligação Democrática 

Unitária se congratulavam com a decisão proposta pelo Executivo Municipal de não assumir 

aquelas responsabilidades este ano e se possível nunca. Referiu ainda que na última sessão da 

Assembleia Municipal quando aquela matéria foi abordada, referiu que o discurso do Senhor 

Presidente da Câmara Municipal tinha mudado, porque já não se referia à questão 

constitucional e territorial na transferência de competências. ------------------------------------------  

 ---------- Referiu também que via o Senhor Presidente da Câmara Municipal afirmar que a 

transferência de competências não era boa, que até ao ano de dois mil e vinte e um não seria 

benéfica para o Município de Odemira, mas também via o Senhor Presidente da Câmara 

Municipal empenhado em criar as condições para receber as competências. ------------------------  

 ---------- Por último, informou que era entendimento da sua bancada política que, enquanto a 

questão de fundo, ou seja, constitucional, estivesse por resolver estaria contra a 

descentralização de competências. --------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Interveio a Senhora Fernanda Almeida que relembrou que as obras na Escola 

Secundária de Odemira estavam equacionadas desde o ano de dois mil e dez e que, no ano 

transato, num evento realizado no Cineteatro Camacho Costa em Odemira, o Senhor Vereador 

Ricardo Cardoso tinha afirmado muito satisfeito que, de acordo com o transmitido numa 
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reunião realizada com entidades do Ministério da Educação, a reabilitação daquela Escola 

estava garantida. Nesta conformidade, questionou o que aconteceu até à data, uma vez que tudo 

estava na mesma, e alertou para o estado de degradação daquele estabelecimento de ensino, 

informando que os aquecedores existentes datavam de mil novecentos e noventa e sete. ----------  

 ----------- Interveio o Senhor Presidente da Câmara Municipal que afirmou que a Educação é um 

dever constitucionalmente consagrado ao Estado Central, em parceria com as demais entidades 

e restante administração pública, nas quais as Autarquias também têm um papel fundamental. 

Referiu ainda que o Município de Odemira estava, como tem estado, disponível para ser 

parceiro e ajudar a concretizar boas políticas locais e até regionais, no entanto, não aceita que o 

Estado se desresponsabilize daquilo que são as suas competências e tente atirar essa 

responsabilidade para quem já tem tantas competências próprias, e que com estas novas, mais 

não faz que prestar serviços aos Agrupamentos. ----------------------------------------------------------   

 ----------- Referiu ainda que o estado da Escola Secundária de Odemira não se deve à inércia da 

Câmara Municipal e relembrou que em tempos o Plano da Parque Escolar tinha previsto e 

lançou a concurso para aquele edifício um investimento de oito milhões de euros, pelo que não 

entendia que atualmente no Plano Regional estivesse inscrita uma verba no valor de apenas um 

milhão e cem mil euros, o que é manifestamente insuficiente e impossível para a Autarquia 

efetuar estudos, projetos, lançar concursos e executar uma obra que permita dotar aquela Escola 

das devidas condições para os próximos vinte anos. Nessa conformidade, informou que o 

Município de Odemira estava disponível para estabelecer parcerias, mas não estava disponível 

para transferências unilaterais de responsabilidade exclusiva do Estado Central. Referiu ainda 

que o Município de Odemira estava preocupado com o estado daquela Escola, quer em termos 

de infraestruturas, edificação, equipamentos e segurança e relembrou que aquela preocupação 

já tinha sido superiormente relatada em reuniões e através de Relatórios, Moções e 

Comunicados dos Órgãos Municipais. ---------------------------------------------------------------------  
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 ---------- O Senhor Presidente da Câmara Municipal informou também que o Município de 

Odemira tem Carta Educativa aprovada há quinze anos, cujo documento já se encontra ma 

terceira geração, com Projeto “Odemira Território Educativo”, pelo que não concordava 

quando o Senhor Arménio Simões referiu que “Odemira andava atrás nas questões da 

Educação”. O Senhor Presidente da Câmara Municipal reforçou ainda a sua afirmação 

considerando que Odemira sempre esteve na “vanguarda” no que se refere à Educação, dando 

como exemplo: a implementação da língua inglesa e desporto escolar no Primeiro Ciclo pelo 

Município de Odemira, antes do Ministério da Educação adotar essa política; relembrou que o 

Pavilhão Gimnodesportivo de Odemira é municipal, mas encontra-se também ao serviço da 

comunidade educativa, quando a responsabilidade da construção daqueles equipamentos é do 

Estado, assim como é do Estado a competência para construir o abrigo de acesso da Escola 

Secundária de Odemira ao referido Pavilhão, referido pelo Senhor Arménio Simão, e relembrou 

que os alunos das outras Escolas, situadas naquela zona, também se deslocam para o Pavilhão 

nas mesmas condições; Inclusivamente o Pavilhão da Escola Básica 2,3 de São Teotónio foi 

comparticipado pelo Município de Odemira e os Agrupamentos de Escolas de Sabóia e de 

Colos foram concretizados com a colaboração da Autarquia na cedência de terrenos e arranjos 

exteriores. Nessa conformidade, considerou que o Município de Odemira tem andado na 

“vanguarda” em termos de Educação e na implementação de políticas educativas, revelando 

que recentemente numa reunião com a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional 

do Alentejo, o projeto municipal de combate ao insucesso escolar tinha visto reforçada a verba 

em mais trezentos mil euros, o que comprova o bom trabalho que está a ser desenvolvido em 

Odemira. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Quanto à verba investida pelo Município de Odemira sugeriu que o Senhor Arménio 

Simão comparasse, no relatório de gestão municipal, o valor do investimento efetuado pelo 

Município de Odemira na Educação, com o valor transferido pelo Estado para esse efeito, pois 
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iria constatar que o segundo era exíguo em relação às despesas que a Autarquia tem com a 

manutenção de edifícios e espaços escolares, com os transportes escolares, com os manuais 

escolares, entre outras despesas. -----------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Por último, informou que o Município de Odemira não assumiu na altura os 

funcionários operacionais e administrativos, bem como as Escolas Básicas do Segundo e 

Terceiro Ciclos, pelos mesmos motivos que fundamentavam o adiamento da transferência de 

competências nesta data e relembrou que muitos municípios devolveram posteriormente a 

competência assumida relativamente àquele pessoal e escolas, devido às dificuldades em gerir 

o processo com os recursos recebidos do Estado Central. -----------------------------------------------  

 ----------- Quanto à afirmação efetuada pelo Senhor Vereador Ricardo Cardoso no evento, 

informou que o Senhor Vereador apenas tinha transmitido a informação prestada pela Senhora 

Secretária de Estado da Educação numa reunião realizada com os autarcas, onde admitiu a 

revisão, em sede de reprogramação do quadro comunitário de apoio, do investimento de um 

milhão e cem mil euros previsto para a beneficiação da Escola Secundária de Odemira, facto 

que não se verificou até à data. ------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Não havendo mais intervenções, procedeu-se à votação da proposta em causa que 

traduz a não assunção das transferências de competências, para o ano de dois mil e dezanove, 

no domínio da Educação, a qual foi aprovada por maioria, com vinte votos a favor dos 

membros eleitos pelo Partido Socialista, oito votos a favor dos membros eleitos pela Coligação 

Democrática Unitária, um voto a favor do membro eleito pelo Bloco de Esquerda e duas 

abstenções dos membros eleitos pelo Partido Social Democrata, quando estavam presentes 

trinta e um membros da Assembleia Municipal. ----------------------------------------------------------  

 ----------- Os Membros eleitos pelo Partido Social Democrata apresentaram uma Declaração de 

Voto escrita relativamente às votações constantes nos pontos números dois e três do Período de 

Ordem do Dia, que se transcreve na íntegra após a votação do terceiro ponto. ----------------------  
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 ---------- Ponto três: PROPOSTA N.º 5/2019 P - PROCESSO DE DESCENTRALIZAÇÃO 

ADMINISTRATIVA, RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DE COMPETÊNCIAS 

PARA O MUNICÍPIO NOS DOMÍNIOS DA PROTEÇÃO E SAÚDE ANIMAL E DA 

SEGURANÇA DOS ALIMENTOS: Foi presente a proposta que seguidamente se transcreve e 

que ficará arquivada no maço de documentos desta sessão: --------------------------------------------   

 ---------- “7 - ASSUNTO N.º 0180-2019 - PROPOSTA N.º 5/2019 P - PROCESSO DE 

DESCENTRALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA, RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DE 

COMPETÊNCIAS PARA O MUNICÍPIO NOS DOMÍNIOS DA PROTEÇÃO E SAÚDE 

ANIMAL E DA SEGURANÇA DOS ALIMENTOS -------------------------------------------------------  

 ---------- Foi presente a Proposta nº 5/2019 P, datada de 19/03/2019, proveniente do Gabinete 

do Senhor Presidente, que seguidamente se transcreve: -------------------------------------------------  

 ---------- "Proposta n.º 5/2019 P - Processo de descentralização administrativa, resultante das 

transferências de competências para o Município nos domínios da proteção e saúde animal e da 

segurança dos alimentos --------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Com a publicação da Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto, iniciou-se um processo de 

descentralização de competências da Administração central para a Administração local e 

regional, que foram sendo concretizadas com a publicação de diversos diplomas setoriais, 

conforme informação do Processo de descentralização administrativa que se anexa à presente 

proposta.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- De entre todos os diplomas já publicados relativos à matéria de descentralização de 

competências da Administração, merece-nos uma especial reflexão as implicações práticas do 

Decreto-Lei n.º 20/2019 de 30 de janeiro, que concretiza o quadro de transferência de 

competências para os órgãos municipais e para as entidades intermunicipais nos domínios da 

proteção e saúde animal e da segurança dos alimentos, que resultou na elaboração de um 

documento enquadrador que traduz a análise e consequências da sua aplicação à realidade 
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municipal, que se junta em anexo e para o qual se remete. ----------------------------------------------  

 ----------- Tendo em consideração o enquadramento efetuado, propõe-se que a Excelentíssima 

Câmara Municipal delibere remeter o assunto à Assembleia Municipal para apreciação e 

deliberação, nos termos do disposto no nº 3 do artigo 21º do referido diploma, com proposta de 

não assunção das transferências de competências previstas no Decreto-Lei nº 20/2019, de 30 de 

janeiro, para o ano de 2019, para posterior informação à Direção Geral das Autarquias Locais 

em tempo útil. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Odemira, 19 de março de 2019 -------------------------------------------------------------------  

 ----------- O Presidente da Câmara Municipal, -------------------------------------------------------------  

 ----------- a) José Alberto Guerreiro, Eng.º". ---------------------------------------------------------------  

 ----------- Propõe-se a remessa à Assembleia Municipal para apreciação e deliberação. ------------  

 ----------- Apreciado o assunto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar nos 

termos propostos.” ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Interveio o Senhor Nuno Góis que perguntou quais os benefícios que o Município de 

Odemira terá com a assunção daquela competência e se no ano dois mil e vinte e um estaria 

preparado para assumir aquelas funções. -------------------------------------------------------------------  

 ----------- Referiu ainda que o Senhor Presidente da Câmara Municipal informou que a 

transferência das competências se efetiva no ano de dois mil e vinte um, no entanto, relembrou 

que no final do presente ano realizar-se-iam as Eleições Legislativas, o que poderão influenciar 

as decisões tomadas. Considerou ainda que se as Câmaras Municipais não aceitassem a receção 

das competências, o Estado não iria obrigar as autarquias a recebê-las “de um dia para o outro”, 

nem iria “despejar para as autarquias as competências se não houver condições para tal”, pelo 

que este seria o momento para os municípios “dizerem não”. ------------------------------------------  

 ----------- Interveio o Senhor Presidente da Câmara Municipal que informou que a única lei de 

transferência de competências que ainda não foi publicada é referente à Proteção Civil, porque 
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tem havido alguma resistência por parte de algumas entidade e de associações de bombeiros, no 

entanto, referiu que não tinha verificado até à data qualquer resistência por parte dos 

Agrupamentos de Escolas no País ou de qualquer Associação ou Sindicato de Professores em 

relação à transferência de competências no domínio da Educação, e que inclusivamente da 

parte dos Autarcas a resistência era mínima. --------------------------------------------------------------   

 ---------- Alertou ainda para o facto de no dia em que a competência passar para os municípios 

a responsabilidade de execução passa para eles também e, por esse facto, terá de se preparar e 

avaliar todo o processo devidamente. ----------------------------------------------------------------------  

 ---------- Quanto à competência nos domínios da proteção e saúde animal e da segurança dos 

alimentos, manifestou dúvidas que a mesma possa ser eficazmente exercida já no próximo ano 

pelos municípios que não têm médico veterinário. -------------------------------------------------------   

 ---------- Não havendo mais intervenções, procedeu-se à votação da proposta em causa que 

traduz a não assunção das transferências de competências, para o ano de dois mil e dezanove, 

nos domínios da proteção e saúde animal e da segurança dos alimentos, a qual foi aprovada por 

maioria, com vinte votos a favor dos membros eleitos pelo Partido Socialista, oito votos a favor 

dos membros eleitos pela Coligação Democrática Unitária, um voto a favor do membro eleito 

pelo Bloco de Esquerda e duas abstenções dos membros eleitos pelo Partido Social Democrata, 

quando estavam presentes trinta e um membros da Assembleia Municipal. -------------------------  

 ---------- Os Membros eleitos pelo Partido Social Democrata apresentaram uma Declaração de 

Voto escrita relativamente às votações constantes nos pontos números dois e três do Período de 

Ordem do Dia, que seguidamente se transcreve na íntegra: --------------------------------------------  

 ---------- “DECLARAÇÃO DE VOTO --------------------------------------------------------------------  

 ---------- Sr. Presidente, o Executivo a que V. Ex.ª legitimamente preside decidiu que não 

estavam reunidas as condições para aceitar, em 2019, a transferência de competências para o 

Município de Odemira nos domínios da educação, proteção animal e saúde pública, no 
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Processo de Descentralização Administrativa em curso, apesentando a esta Assembleia os 

pressupostos em que se baseiam as Propostas agora votadas. -------------------------------------------  

 ----------- Os eleitos do PSD abstêm-se por considerarem que se trata de um processo da 

exclusiva responsabilidade do Executivo cabendo-lhe, por isso, todos os louros daí resultantes, 

mas, também todas as consequências menos favoráveis que possam resultar desta sua decisão. --  

 ----------- Os eleitos do Partido Social Democrata reafirmam o compromisso assumido com os 

seus eleitores, o seu total empenho na procura de respostas e propostas que vão de encontro aos 

anseios dos cidadãos e manifestam-se disponíveis para a apresentação de soluções ou 

viabilização de projetos que contribuam para o desenvolvimento e progresso do concelho e 

seus munícipes. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Determinantemente fiéis aos princípios e valores que defendemos e nos quais assenta 

o projeto social-democrata que preconizamos, seremos rigorosos na análise, sérios na 

apresentação de propostas e eticamente responsáveis na critica politica. -----------------------------  

 ----------- Reafirmamos, por isso, ao Sr. Presidente, aos restantes membros do Executivo e a 

todas as forças politicas representadas nesta Assembleia Municipal, a nossa total 

disponibilidade, empenhado contributo e ativa participação, no quadro das nossas 

competências, na procura de soluções potencialmente geradoras do desenvolvimento integrado 

e sustentado do concelho. Dadas as circunstâncias prestaremos uma atenção redobrada à ação 

do Executivo para que sejam criadas todas as condições para a conclusão bem-sucedida da 

transferência de competências nos domínios da educação, proteção animal e saúde pública 

agora adiadas”. -------------------------------------------------------------------------------------------------   

 ----------- Antes de se passar ao tratamento dos próximos três pontos, relativos à atribuição de 

Medalhas Municipais de Mérito, a Senhora Presidente da Assembleia Municipal propôs, nos 

termos do número três do artigo trinta e dois do Regimento da Assembleia Municipal de 

Odemira, conjugado com o número três do artigo quinquagésimo quinto da Lei número setenta 
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e cinco barra dois mil e treze, de doze de setembro, que as três propostas fossem votadas por 

escrutínio secreto, entendendo-se que as duas primeiras entidades também eram “pessoas”, no 

caso coletivas, e que a legislação mencionava a necessidade de votação por escrutínio secreto 

sempre que estivesse em causa comportamentos ou qualidades de “pessoas”, não especificando 

a diferença entre “pessoa coletiva” e “pessoa singular”, relembrando que uma pessoa coletiva 

era constituída por pessoas singulares. Esta proposta foi aprovada por maioria, com vinte votos 

a favor dos membros eleitos pelo Partido Socialista, seis votos a favor dos membros eleitos pela 

Coligação Democrática Unitária, dois votos a favor dos membros eleitos pelo Partido Social 

Democrata, um voto a favor do membro eleito pelo Bloco de Esquerda e duas abstenções dos 

membros eleitos pela Coligação Democrática Unitária, quando estavam presentes trinta e um 

membros da Assembleia Municipal. -----------------------------------------------------------------------  

 ---------- Ponto quatro: ATRIBUIÇÃO DE MEDALHA MUNICIPAL DE MÉRITO À CASA 

DO POVO DE VILA NOVA DE MILFONTES: Foi presente a proposta que seguidamente se 

transcreve e que ficará arquivada no maço de documentos desta sessão: -----------------------------  

 ---------- “8 - ASSUNTO N.º 0183-2019 - ATRIBUIÇÃO DE MEDALHAS MUNICIPAIS DE 

MÉRITO NA SESSÃO SOLENE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ABRIL DE 2019 -----------  

 ---------- A) ATRIBUIÇÃO DE MEDALHA MUNICIPAL DE MÉRITO À CASA DO POVO 

DE VILA NOVA DE MILFONTES -----------------------------------------------------------------------  

 ---------- Foi presente a Proposta nº 6/2019 P, datada de 19/03/2019, proveniente do Gabinete 

do Senhor Presidente, que seguidamente se transcreve: -------------------------------------------------  

 ---------- "Proposta n.º 6/2019 P - Atribuição de Medalha Municipal de Mérito à Casa do Povo 

de Vila Nova de Milfontes -----------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- A Associação Casa do Povo de Vila Nova de Milfontes é uma associação sem fins 

lucrativos que, ao longo dos tempos, tem marcado a dinâmica cultural e social da nossa 

comunidade, desenvolvendo com regularidade diversas atividades em várias áreas. De entre 
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elas, merece especial destaque: ------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- O Grupo Coral de Vila Nova de Milfontes que foi fundado a 13 de Dezembro de 1986 

por pescadores, pastores, agricultores, funcionários públicos e reformados. -------------------------  

 ----------- A sua primeira sede foi nas instalações da Junta de Freguesia mas, atualmente, o 

grupo dispõe de um espaço próprio, na Casa do Povo da vila, onde decorrem semanalmente - 

nas noites de sexta-feira - as reuniões do grupo para ensaiar as modas que incluem o seu vasto 

repertório e para tomarem todas as decisões relativamente à sua atividade. --------------------------  

 ----------- Ao longo dos anos, o Grupo Coral tem vindo a colecionar um conjunto de importantes 

atuações em festas e feiras municipais, em programas de televisão e até em festivais de Verão 

com repercussão nacional. Num CD editado com o apoio da Câmara Municipal de Odemira, o 

Grupo Coral de Vila Nova de Milfontes, teve também a oportunidade de participar com três 

Modas, numa coletânea em que participaram também diversos grupos corais de outras 

povoações do Baixo Alentejo. -------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Em 2002, o Grupo Coral teve a honra de participar no encerramento da Presidência 

Aberta pelo Alentejo, promovida por Sua Excelência o Senhor Presidente da República, Dr. 

Jorge Sampaio. Para além destas atuações o Grupo Coral de Vila Nova de Milfontes participa 

regularmente noutras iniciativas culturais e de beneficência, em prol de causas tão nobres 

quanto as da Associação “Vida por Vida” ou da Associação de Reformados e Idosos de Vila 

Nova de Milfontes. --------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Anualmente, no dia do grupo em Agosto, organiza o Encontro de Grupos Corais, com 

a participação de grupos de outras vilas da região e do país. Nestes dias, os grupos desfilam 

pelas ruas de Vila Nova de Milfontes, dando visibilidade e mantendo viva a tradição do Cante 

Alentejano. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Mas a atividade da Casa do Povo de Vila Nova de Milfontes é também marcada pela 

do Rancho Folclórico de Vila Nova de Milfontes, com sede igualmente na Casa do Povo 
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daquela vila.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Fundado a 18 de fevereiro de 1996 pelo Senhor Mário e pela Senhora Dona 

Esmeralda, tem como principal objetivo preservar os usos, costumes e tradições do folclore da 

região do Alentejo e é coordenado com grande entusiamo pela Senhora Dona Rosa Guerreiro, 

também ela presidente da Casa do Povo. A sua primeira atuação teve como padrinhos o Rancho 

Folclórico Cinco Estrelas de Abril de Grândola e, a partir daí, o Rancho tem percorrido 

Portugal de norte a sul, tendo dezenas de atuações por ano, tendo já participado em duas 

atuações em direto para a RTP com transmissão para o Mundo. ---------------------------------------  

 ---------- O grupo é constituído por cerca de trinta elementos, das mais variadas idades e 

proveniências do concelho. Apresenta os trajes típicos da região, como os trajes domingueiros, 

a de ceifeira, pescador, padeira, trabalhador do campo, lavadeiras, almocreves, mondadeiras. 

Sendo o único grupo de folclore no concelho de Odemira, são dançadas várias músicas 

recolhidas no concelho, entre as quais se destaca a que dá pelo nome de valso “Dança da Deca” 

em que três pares dançam em cima de uma deca ao despique. A sua tocata é composta por 

bombos, acordeão, ferrinhos, reco-reco, viola, maracas, enfusa de lata, pandeiretas e vozes, 

assumindo aqui também um traço de identidade do mundo rural. Anualmente, em Agosto, 

também organiza um Festival de Ranchos Folclóricos sendo, anfitrião de outros grupos 

provenientes de todo pais. ------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Mas o contributo para o panorama cultural do nosso concelho não se esgota nestas 

duas aéreas do Cante Alentejano e do Folclore. Também no Teatro Amador dita cartas com o 

acolhimento do grupo “Rústico” que surge em outubro de 2011, após a realização de um 

workshop de teatro promovido pela Casa do Povo de Vila Nova de Milfontes que tinha como 

principal objetivo aproximar a população local da cultura teatral, promover a socialização e 

combater o isolamento. ---------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Porém, a partir do trabalho desenvolvido neste momento formativo e de 
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sensibilização, um grupo de pessoas “apaixonadas” pela representação e com o apoio da Casa 

do Povo de Vila Nova de Milfontes e a direção artística de Rui Pisco, formaliza-se a criação de 

um grupo de teatro, posteriormente batizado de “Teatro Rústico”, que se vem a apresentar ao 

público em junho de 2012 com peça intitulada “Comédia à la Fontes” tendo esta sido muito 

acarinhada pelo público, o que incentivou à continuidade e desenvolvimento do projeto. 

Seguiram-se depois as apresentações por outras localidades do concelho o que acontece até à 

atualidade, levando o teatro a muitas coletividades, escolas, associações e Instituições 

particulares de solidariedade social. -------------------------------------------------------------------------  

 ----------- São pois alargadas as expressões artísticas que a Casa do Povo de Vila Nova de 

Milfontes desenvolve, contribuindo fortemente para a dinâmica cultural do concelho e para a 

sua digna representação ”portas fora”. Para além disso, as atividades que dinamiza são 

gratuitas, promovem a relação intergeracional e mantêm viva as nossas tradições, enriquecendo 

o património imaterial do concelho de Odemira e a vitalidade das nossas localidade. Estes são 

motivos suficientes e justos para que o Município de Odemira, bem como a comunidade em 

geral, reconheçam a Casa do Povo de Vila Nova de Milfontes, atribuindo-lhe da Medalha de 

Mérito. --  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Pelo exposto, consideramos a Casa do Povo de Vila Nova de Milfontes um exemplo a 

quem o Município de Odemira deve uma homenagem pelo seu contributo inestimável para o 

desenvolvimento cultural e social do concelho, pelo que tenho a honra de propor, ao abrigo da 

alínea ccc) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, conjugado 

com o n.º 1 do artigo 4.º do Regulamento Municipal de Medalhas Honorificas, que seja 

atribuída a esta instituição a Medalha Municipal de Mérito. --------------------------------------------  

 ----------- As insígnias propostas devem ser entregues em cerimónia solene a realizar, no 

próximo dia da Liberdade, nos termos definidos no artigo 6.º do Regulamento Municipal de 

Atribuição de Medalhas Honoríficas. -----------------------------------------------------------------------  
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 ---------- Odemira, 19 de março de 2019 ------------------------------------------------------------------  

 ---------- O Presidente da Câmara Municipal, -------------------------------------------------------------  

 ---------- José Alberto Guerreiro, Eng.º." ------------------------------------------------------------------  

 ---------- (…) ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Propõe-se a aprovação nos termos propostos, bem como a remessa à Assembleia 

Municipal para os mesmos efeitos. -------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Apreciado o assunto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar nos 

termos propostos a atribuição das Medalhas Municipais de Mérito à Casa do Povo de Vila 

Nova de Milfontes e ao Grupo Coral de Odemira. Mais deliberou, por escrutínio secreto, com 

sete votos a favor, aprovar a atribuição da Medalha Municipal de Mérito proposta ao Senhor 

Aníbal Mendes Simão.” --------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Não havendo qualquer intervenção, procedeu-se à votação da presente proposta por 

escrutínio secreto, nos termos do número três do artigo quinquagésimo quinto da Lei número 

setenta e cinco barra dois mil e treze, de doze de setembro, tendo sido deliberado atribuir a 

Medalha Municipal de Mérito por maioria absoluta, com vinte e nove votos a favor, zero votos 

contra, duas abstenções, zero votos nulos e zero votos brancos, num total de trinta e um 

votantes.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Ponto cinco: ATRIBUIÇÃO DE MEDALHA MUNICIPAL DE MÉRITO AO 

GRUPO CORAL DE ODEMIRA: Foi presente a proposta que seguidamente se transcreve e 

que ficará arquivada no maço de documentos desta sessão: --------------------------------------------  

 ---------- “8 - ASSUNTO N.º 0183-2019 - ATRIBUIÇÃO DE MEDALHAS MUNICIPAIS DE 

MÉRITO NA SESSÃO SOLENE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ABRIL DE 2019 -----------  

 ---------- (…) ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- B) ATRIBUIÇÃO DE MEDALHA MUNICIPAL DE MÉRITO AO GRUPO 

CORAL DE ODEMIRA -------------------------------------------------------------------------------------  



-22- 

28-03-2019 

 ----------- Foi presente a Proposta nº 7/2019 P, datada de 19/03/2019, proveniente do Gabinete 

do Senhor Presidente, que seguidamente se transcreve: -------------------------------------------------  

 ----------- "Proposta n.º 7/2019 P - Atribuição de Medalha Municipal de Mérito ao Grupo Coral 

de Odemira ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- O Grupo Coral de Odemira constitui uma referência local, tendo sido fundado em 

1977. Desde então, tem mantido a tradição dos cantares e modas alentejanas, algumas herdadas 

do antigo grupo " Rouxinóis do Mira" que remontam a 1944. ------------------------------------------  

 ----------- São diplomatas, por excelência, do Cante Alentejano, promovendo uma tradição 

cultural ímpar, trajando a rigor com o seu fato "domingueiro" (chapéu, calça e colete pretos, 

camisa branca e lenço amarelo e verde que representam as cores do Concelho), levando as suas 

modas a todo o concelho, região e país e retratando o sofrimento de um povo, na mística 

característica de quem sente a riqueza da alma alentejana e mantendo vivas as suas raízes 

ligadas à dura azáfama de vencer as searas por esse Alentejo fora... Cantam a vida, o trabalho, a 

saudade, o amor, a liberdade e o rio Mira... ----------------------------------------------------------------  

 ----------- Ao longo de mais de trinta anos, o Grupo bem exalou e bem representou o Cante 

Alentejano no concelho e na região, tendo a sua dinamização sofrido um certo interregno após 

o que, e a par da consagração pela UNESCO, em 2014, do Cante Alentejano como Património 

Imaterial da Humanidade, assistimos progressivamente à revitalização deste emblemático 

Grupo Coral. Assim, em 22 de outubro de 2016, tomou posse uma nova Direção, num processo 

de renovação alargado aos restantes órgãos sociais, presidida pelo Professor Nuno Alberto 

Falcão Nobre de Almeida, que também assumiu a função de coordenador do Grupo. Este, conta 

com o apoio e o carinho da comunidade de Odemira que muito se orgulha de ver entrar para o 

seu Grupo Coral, atualmente com vinte elementos, homens e mulheres mais jovens dando 

continuidade ao trabalho a que o grupo nos habituou desde há 40 anos a esta parte. À data o 

grupo encontra-se a gravar um CD, registando para memória futura e divulgando o Cante 
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Alentejano do concelho de Odemira. -----------------------------------------------------------------------  

 ---------- Pelo seu percurso histórico, pela referência local e pelo esforço concretizado de 

regeneração do Grupo Coral de Odemira que representa de forma emblemática a cultura, a 

tradição e o património imaterial da nossa terra e preserva a tradição do Cante alentejano, 

mantendo-se sempre fiel a uma identidade musical do Cante intrínseca ao concelho, o 

Município de Odemira e toda a comunidade odemirense reconhece, apoia e distingue este 

trabalho com a entrega da Medalha de Mérito. -----------------------------------------------------------  

 ---------- Pelo exposto, consideramos o Grupo Coral de Odemira um exemplo a quem o 

Município de Odemira deve uma homenagem pelo seu contributo inestimável para o 

desenvolvimento cultural e social do concelho, pelo que tenho a honra de propor, ao abrigo da 

alínea ccc) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, conjugado 

com o n.º 1 do artigo 4.º do Regulamento Municipal de Medalhas Honorificas, que lhe seja 

atribuída a Medalha Municipal de Mérito. ----------------------------------------------------------------  

 ---------- As insígnias propostas devem ser entregues em cerimónia solene a realizar, no 

próximo dia da Liberdade, nos termos definidos no artigo 6.º do Regulamento Municipal de 

Atribuição de Medalhas Honoríficas. ----------------------------------------------------------------------  

 ---------- Odemira, 19 de março de 2019 ------------------------------------------------------------------  

 ---------- O Presidente da Câmara Municipal, -------------------------------------------------------------  

 ---------- José Alberto Guerreiro, Eng.º." ------------------------------------------------------------------  

 ---------- (…) ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Apreciado o assunto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar nos 

termos propostos a atribuição das Medalhas Municipais de Mérito à Casa do Povo de Vila 

Nova de Milfontes e ao Grupo Coral de Odemira. Mais deliberou, por escrutínio secreto, com 

sete votos a favor, aprovar a atribuição da Medalha Municipal de Mérito proposta ao Senhor 

Aníbal Mendes Simão.” --------------------------------------------------------------------------------------  
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 ----------- Não havendo qualquer intervenção, procedeu-se à votação da presente proposta por 

escrutínio secreto, nos termos do número três do artigo quinquagésimo quinto da Lei número 

setenta e cinco barra dois mil e treze, de doze de setembro, tendo sido deliberado atribuir a 

Medalha Municipal de Mérito por unanimidade, com trinta e um votos a favor, zero votos 

contra, zero abstenções, zero votos nulos e zero votos brancos, num total de trinta e um 

votantes.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Ponto seis: ATRIBUIÇÃO DE MEDALHA MUNICIPAL DE MÉRITO AO 

SENHOR ANÍBAL MENDES SIMÃO: Foi presente a proposta que seguidamente se 

transcreve e que ficará arquivada no maço de documentos desta sessão: -----------------------------  

 ----------- “8 - ASSUNTO N.º 0183-2019 - ATRIBUIÇÃO DE MEDALHAS MUNICIPAIS DE 

MÉRITO NA SESSÃO SOLENE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ABRIL DE 2019 ------------  

 ----------- (…) ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- C) ATRIBUIÇÃO DE MEDALHA MUNICIPAL DE MÉRITO AO SENHOR 

ANÍBAL MENDES SIMÃO ---------------------------------------------------------------------------------   

 ----------- Foi presente a Proposta nº 8/2019 P, datada de 19/03/2019, proveniente do Gabinete 

do Senhor Presidente, que seguidamente se transcreve: -------------------------------------------------  

 ----------- "Proposta n.º 8/2019 P - Atribuição de Medalha Municipal de Mérito ao Senhor 

Aníbal Mendes Simão -----------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Aníbal Mendes Simão, com os seus 86 anos de idade, residente em Pereiras-Gare, 

sempre foi um Homem conhecido pela sua integridade e ampla dedicação às causas, um lutador 

pelo desenvolvimento da sua Terra e Freguesia, pelo bem-estar da sua população. Empresário, 

dedicou-se ao comércio e à indústria de panificação, mas a vida política também o atraiu. --------   

 ----------- Aníbal Mendes Simão foi um líder reconhecido, eleito nas primeiras eleições 

autárquicas realizadas em 12 de dezembro e 1976, para a Assembleia de Freguesia de Santa 

Clara-a-Velha. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ---------- Homem de ação, é um exemplo de cidadão e de político. A sua principal luta foi pela 

criação da Freguesia de Pereiras-Gare e pela resolução das grandes necessidades dos seus 

concidadãos, visando a criação de infraestruturas de bem-estar para todos, entre as quais de 

saneamento básico, pavimentação de estradas, pontes, igreja e jardim-de-infância. ----------------  

 ---------- Das suas mãos e de outros Amigos e Camaradas, nasceu uma Freguesia, Pereiras-

Gare, uma Freguesia no interior do concelho de Odemira, constituída em 1985, para a qual 

Aníbal Mendes Simão foi eleito Presidente de Junta de Freguesia, cargo que desempenhou 

durante quatro mandatos, 16 anos pela CDU, com grande amor e dedicação à causa pública. ----  

 ---------- Aníbal Mendes Simão foi igualmente Presidente e Fundador da Associação de 

Caçadores da sua terra, durante 10 anos, e Fundador do Clube Pereirense. Homem visionário, 

as letras e a poesia também fizeram parte da sua vida, tendo publicado algumas obras, das quais 

se destacam: o Livro intitulado “Pereiras-Gare: Uma Razão”, em 2007, e o Livro de Poesia 

Popular “Brincando, brincando, se dizem as verdades”, em 2010. ------------------------------------  

 ---------- Aníbal Mendes Simão destaca-se pelas suas qualidades de autarca, empreendedor, por 

ser amigo do seu amigo, reconhecido por todos os quadrantes políticos, pelas suas convicções, 

pelo seu trabalho, pela sua honestidade e competência que fazem dele um Homem que ficará na 

história da sua Aldeia e do Concelho de Odemira. -------------------------------------------------------  

 ---------- Perante o que atrás se descreveu, constitui um imperativo de Justiça que a 

Comunidade reconheça publicamente o papel e a ação de Aníbal Mendes Simão como um 

exemplo para as gerações vindouras pela sua Dedicação, Rigor e Mérito. ---------------------------  

 ---------- Em reconhecimento da excecional relevância do seu trabalho, ao serviço da 

Comunidade Odemirense, considera-se que o Município de Odemira deve atribuir a Medalha 

Municipal de Mérito a Aníbal Mendes Simão. -----------------------------------------------------------  

 ---------- Pelo exposto, considera-se ser de propor, ao abrigo da alínea ccc) do nº 1 do artigo 

33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, que a Câmara Municipal de Odemira, 
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nos termos do n.º 1 do artigo 4.º do Regulamento Municipal de Medalhas Honorificas, delibere 

propor à Assembleia Municipal, a atribuição da Medalha Municipal de Mérito, ao Senhor 

Aníbal Mendes Simão, pelo reconhecimento da excecional relevância do seu trabalho e obra, 

ao serviço da comunidade local. -----------------------------------------------------------------------------  

 ----------- As insígnias propostas devem ser entregues em cerimónia solene a realizar, no 

próximo dia da Liberdade, nos termos definidos no artigo 6.º do Regulamento Municipal de 

Atribuição de Medalhas Honoríficas. -----------------------------------------------------------------------  

 ----------- Odemira, 19 de março de 2019 -------------------------------------------------------------------  

 ----------- O Presidente da Câmara Municipal, -------------------------------------------------------------  

 ----------- José Alberto Guerreiro, Eng.º". -------------------------------------------------------------------  

 ----------- Propõe-se a aprovação nos termos propostos, bem como a remessa à Assembleia 

Municipal para os mesmos efeitos. --------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Apreciado o assunto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar nos 

termos propostos a atribuição das Medalhas Municipais de Mérito à Casa do Povo de Vila 

Nova de Milfontes e ao Grupo Coral de Odemira. Mais deliberou, por escrutínio secreto, com 

sete votos a favor, aprovar a atribuição da Medalha Municipal de Mérito proposta ao Senhor 

Aníbal Mendes Simão.” ---------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Não havendo qualquer intervenção, procedeu-se à votação da presente proposta por 

escrutínio secreto, nos termos do número três do artigo quinquagésimo quinto da Lei número 

setenta e cinco barra dois mil e treze, de doze de setembro, tendo sido deliberado atribuir a 

Medalha Municipal de Mérito por maioria absoluta, com trinta votos a favor, zero votos contra, 

uma abstenção, zero votos nulos e zero votos brancos, num total de trinta e um votantes. ---------  

 ----------- Ponto sete: DECLARAÇÕES NO ÂMBITO DA LEI DOS COMPROMISSOS E 

PAGAMENTOS EM ATRASO (LCPA): APRECIAÇÃO DE ACORDO COM O 

ESTABELECIDO NA ALÍNEA C) DO N.º 2 DO ART.º 15.º DA LEI N.º22/2015, DE 17 DE 
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MARÇO: Foi presente a proposta que seguidamente se transcreve e que ficará arquivada no 

maço de documentos desta sessão, para apreciação: -----------------------------------------------------  

 ---------- “1 - ASSUNTO N.º 0121-2019 - DECLARAÇÕES NO ÂMBITO DA LEI DOS 

COMPROMISSOS E PAGAMENTOS EM ATRASO (LCPA) ------------------------------------------  

 ---------- Foi presente a informação n.º 874-2019, datada de 25 de fevereiro de 2019, da 

Divisão de Gestão Interna - Setor de Contabilidade e Tesouraria, bem como as declarações 

emitidas de acordo com o estabelecido na alínea b) do n.º 2 do art.º 15.º da Lei n.º 22/2015, de 

17 de março (Lei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso): --------------------------------------  

 ----------  - Compromissos plurianuais existente a 31 de dezembro de 2018; ------------------------  

 ----------  - Pagamentos em atraso existentes a 31 de dezembro de 2018; ----------------------------  

 ----------  - Recebimentos em atraso existentes a 31 de dezembro de 2018. --------------------------  

 ---------- Tomar conhecimento e, bem assim, propõe-se remeter à Assembleia Municipal para 

os mesmos efeitos. --------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Apreciado o assunto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar nos 

termos propostos.” --------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Não havendo qualquer intervenção, a Assembleia Municipal tomou o devido 

conhecimento. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------------------------------- APROVAÇÃO EM MINUTA  -----------------------------------------  

 ---------- Nos termos do número três do artigo quinquagésimo sétimo da Lei número setenta e 

cinco barra dois mil e treze, de doze de setembro, foram aprovadas em Minuta todas as 

deliberações tomadas para que produzam efeitos imediatos, por unanimidade, com vinte votos a 

favor dos membros eleitos pelo Partido Socialista, oito votos a favor dos membros eleitos pela 

Coligação Democrática Unitária, dois votos a favor dos membros eleitos pelo Partido Social 

Democrata e um voto a favor do membro eleito pelo Bloco de Esquerda, quando estavam 

presentes trinta e um membros da Assembleia Municipal. ----------------------------------------------  
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 ----------------------------------- ENCERRAMENTO DA SESSÃO ------------------------------------  

 ----------- Não havendo mais nada a tratar, a Senhora Presidente da Assembleia Municipal deu 

por encerrada a sessão eram vinte e duas horas e quarenta minutos do dia vinte e oito de março 

do corrente ano. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- De tudo, para constar, se lavrou a presente Ata que, nos termos da Lei, vai ser 

assinada pela Senhora Presidente da Assembleia Municipal e pela Primeira Secretária. -----------  

 ------------------------ A PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL, --------------------------  

 

 ---------- A PRIMEIRA SECRETÁRIA DA MESA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL, -----------  

  


