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ATA Nº23 
------Ata da reunião da sessão extraordinária, da assembleia municipal de Vagos, realizada no dia 

27 de julho de 2012. ------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

------Aos vinte e sete dias do mês de julho de dois mil e doze, pelas dezoito horas e trinta minutos, na 

sala de sessões do edifício dos paços do concelho, reuniu a assembleia municipal de Vagos, em sessão 

extraordinária, sob a presidência do senhor Carlos Manuel Simões das Neves, secretariado pelos 

senhores Paulo Alexandre Pinho dos Santos e Maria da Graça Matias Gadelho, com a seguinte agenda 

de trabalhos: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------ A – Período da “ordem de trabalhos”: ------------------------------------------------------------------------------ 

------ PONTO ÚNICO: LEI Nº22/1012 DE 30 DE MAIO QUE APROVA O REGIME JURÍDICO DA 

REORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA TERRITORIAL AUTÁRQUICA – PRONÚNCIA. --------------------- 

-----Nota importante: A sessão é pública e no final o público presente poderá solicitar a sua intervenção 

que deverá incidir sobre as matérias apreciadas. -------------------------------------------------------------------------- 

------ Feita a chamada verificou-se a presença dos seguintes membros da assembleia municipal: ----------- 

------Senhores Jorge Luís Nunes Oliveira, Carlos Guilherme Freire Pereira, Catarina da Rocha Nunes de 

Oliveira, Susana Maria Ferreira Gravato e Sérgio Manuel da Silva Freire, eleitos na lista do movimento 

VAGOS Primeiro; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Senhores Juan Carlos Ferreira Martins, Leane Silva Leite, Madalena Marques dos Santos Simões 

Pinho, Carlos Augusto da Silva Francisco, André de Jesus Pinho, Rui Manuel de Almeida Neto, Tony 

Richard Almeida e Francisco José Ferreira São Marcos, eleitos na lista do Partido Social Democrata; ----- 

------Igualmente compareceram os senhores presidentes das juntas de freguesia assim distribuídos: 

César Ferreira Ribeiro, Calvão; Licínio Custódio Ramos, Covão do Lobo; Albano Manuel de Jesus 

Gonçalves, Fonte de Angeão; Silvério de Jesus Rua, Ponte de Vagos; Cláudio André dos Santos Curto, 

Santa Catarina; Fernando Julião, Santo António de Vagos; João Carlos Regalado Loureiro, Soza e Maria 

Fernanda Oliveira, Ouca. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------Faltaram à presente sessão os seguintes membros da assembleia municipal: senhora Susana Maria 

Costa Reis em substituição de Joaquim António Pires Plácido, Manuel Marcelino Manangão, Maria de 

Fátima da Cunha Coelho Moço e Paulo Ricardo Corticeiro de Sousa Moreira. ------------------------------------ 

------Apresentaram pedido de substituição os senhores deputados Carlos Alberto Soares Costa Pereira, 

presidente da junta de freguesia de Vagos, representado pelo senhor António Santos Bodas, o senhor 

Manuel Bogalho, presidente da junta de freguesia da Gafanha da Boa Hora, representado pelo senhor 

Manuel Nogueira, Maria Dulcínia Martins Sereno, presidente da junta de freguesia de Santo André de 

Vagos, representada pela senhora Rosa Francisco Martins e Rogério Simões representado pela senhora 

Maria Teresa Ferreira. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------Da câmara municipal estiveram presentes os seguintes membros: os senhores vereadores Albina 

Rocha e Silvério Rodrigues Regalado. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

------O Senhor Presidente da Assembleia, de imediato, deu início ao período da “ordem de trabalhos”, 

submetendo a discussão o ponto único, à discussão da assembleia: ------------------------------------------------ 



 
 
 
 
 

 

 

 

 2  

------ PONTO ÚNICO: LEI Nº22/1012 DE 30 DE MAIO QUE APROVA O REGIME JURÍDICO DA 

REORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA TERRITORIAL AUTÁRQUICA – PRONÚNCIA. --------------------- 

------ Apresentou o ponto o senhor presidente da assembleia municipal e informou de que foi entregue à 

mesa uma proposta de deliberação conjunta dos grupos municipais do Movimento Vagos Primeiro e do 

PSD. No entanto, antes de ler o documento, o senhor presidente questionou se alguém pretendia usar 

da palavra para falar sobre o ponto. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Pediu e usou da palavra o senhor deputado Jorge Luís Oliveira e referiu que os dois grupos 

municipais entenderam-se quanto a uma proposta de deliberação e quis aqui ressaltar aquilo que de 

facto é o mais importante. Este é um assunto que tem pouco de partidarite, ou pouco de política 

partidária, tendo muito mais a ver diretamente com os reais interesses das populações e o interesse do 

poder local e daquilo que é a necessidade da proximidade do poder com as pessoas. Portanto, não 

adianta voltar à discussão, uma vez que, esta questão já foi discutida várias vezes nesta assembleia, 

nas assembleias de freguesia e noutras reuniões que se realizaram, e o sentimento unanime é de que 

não pode haver uma alteração à “geografia” das freguesias e dos municípios e não pode haver uma 

alteração ao mapa das autarquias sem que esteja definida uma nova carteira de competências e um 

novo envelope financeiro para suportar essas competências. Fazer um mapa novo a régua e esquadro 

tendo em conta apenas os números é tudo menos aquilo que interessa às populações, aos autarcas e 

em quem tem de administrar localmente e território. A própria forma como esta alteração do mapa, que 

era proposta, agride aquilo que é o passado, que é a tradição e que é a cultura das populações, a luta 

das populações pela criação das suas freguesia, e cada uma destas freguesias foi objeto de uma 

aprovação e de uma lei aprovada na assembleia da república, e teve essa dignidade, não pode agora 

ser uma outra lei que vem modificar tudo sem que as populações, que tanto se debateram pela sua 

criação, também possam ter uma palavra a dizer diretamente sobre a possível extinção ou agregação 

dessas mesmas unidades territoriais. Pode haver, e há seguramente, e aqui estão todos de acordo, 

necessidade de uma reorganização administrativa territorial autárquica, admitindo até que possa haver 

uma redução do número de freguesias ou uma diferente forma de associação de freguesias de modo a 

que possam ter mais poder de intervenção e mais facilmente possam servir os cidadãos, vulgarmente 

aqui tratados por “fregueses”. Tudo isto é possível, mas como diz o parecer da câmara municipal, 

ninguém garante que reduzir o número de freguesias de onze para oito seja a melhor solução e que até 

seja possível reduzir mais, desde que isso seja aceite e seja a vontade das populações e dos autarcas 

do concelho e que isso resulte numa melhoria das condições de atendimento e de serviço que se presta 

aos cidadãos e então aí estarão, seguramente, todos de acordo ou haverá sempre possibilidade de 

chegar a esse acordo. O senhor deputado congratulou-se porque se conseguiu um consenso nesta 

matéria, consenso esse muito importante para o concelho e para demonstrar a unidade que existe entre 

as diferentes forças vivas e que pensam da mesma forma. Esta intervenção foi no sentido de reforçar o 

entendimento, entre os grupos municipais, e de poder congratular esta coincidência de posições que deu 

origem à proposta de deliberação que o senhor presidente da mesa irá ler para todos os presentes e 

submeter à votação. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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------ Seguidamente pediu e usou da palavra o senhor deputado Juan Carlos Martins e concordando com 

o senhor deputado Jorge Luís é de extrema importância esta unanimidade nesta matéria. Ao contrário do 

que muitas pessoas pensam fez-se um trabalho extensivo ao longo dos últimos meses e algumas 

assembleias de freguesia tiveram necessidade de esclarecer algumas situações sobre estes pontos e 

para tal foram feitas reuniões/sessões de esclarecimento, onde esteve presente o senhor presidente da 

assembleia municipal e o senhor presidente da câmara municipal. Entretanto, já havia sido discutido e 

aprovado e 27 de janeiro de 2012 uma deliberação sobre esta matéria, embora noutro âmbito, e 

entendeu-se que houve alguma falta de respeito pelas pessoas que trabalharam no livro verde que 

acabou por ser encostado para o lado e substituído por outra lei. Nesse sentido o grupo municipal do 

PSD acha que por respeito às assembleias de freguesia que se manifestaram, e onde a opinião é 

unanime, esta lei não serve, não está adaptada a realidade do concelho de Vagos. Enalteceu o 

excelente trabalho feito pelo senhor presidente da câmara e restante executivo na elaboração do parecer 

prévio que fez. Perante tudo isto entendeu o grupo municipal do PSD em conjunto com o grupo 

municipal do Movimento Vagos Primeiro apresentar esta proposta de deliberação que respeita a vontade 

do povo de Vagos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------ Não houve mais intervenções e o senhor presidente da mesa passou à leitura da proposta de 

deliberação conjunta. “Perante a necessidade sentida de uma maior proximidade da Administração 

Publica aos Cidadãos, paralelamente ao reconhecimento da indispensabilidade de aumentar a eficácia 

da Administração, uma reforma administrativa territorial autárquica assume papel preponderante. 

Beneficiando Portugal de uma unidade territorial invejável, com quase nove séculos, não dispensa a 

necessidade de se dotar de uma organização eficiente. Aliás, quer a nível nacional, quer a nível 

infranacional, nomeadamente municipal, a divisão administrativa não coloca em causa a coesão 

territorial, antes dá motivos para uma gestão mais eficiente e articulada das partes em prol do bem 

comum. A evolução recente demonstra que nem sempre houve coordenação e articulação entre as 

diversas unidades, o que levou, em alguns casos, à multiplicação não justificada de respostas e de 

infraestruturas e à perceção injusta que os autarcas, nomeadamente os autarcas de freguesia, não 

resolviam os problemas das populações quando, na verdade, não tinham (não têm) condições para os 

resolver.  As Freguesias foram (são), apesar da escassez de meios e competências, uma entidade 

jurídica na qual os cidadãos depositaram (depositam) esperança, porque eram (são) consideradas o 

paradigma da subsidiariedade. Impunha-se, assim, rever as competências e as atribuições das 

Autarquias (Municípios e Freguesias), e rever o mapa administrativo em conformidade. Mas, não foi este 

o processo adotado. A lei nº 22/2012, de 30 de maio regista corretamente os objetivos que devem 

presidir à reorganização administrativa territorial autárquica mas, depois, limita-se a estabelecer uma 

regra para a eliminação/fusão de freguesias. Verifica-se, assim, que a lei em apreço, não contempla as 

questões essenciais da promoção da coesão territorial e do alargamento das atribuições e competências 

das autarquias, pelo que é incompleta; não tem em devida conta a natureza e funções distintas de 

muitas freguesias, nomeadamente das freguesias rurais, revelando-se injusta; não resolve nenhum dos 

problemas identificados, não poupa recursos nem torna mais eficaz o desempenho das freguesias, logo 

é ineficiente; não dando condições às Assembleias Municipais para fazer propostas completas, nem 
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tendo a Unidade Técnica para a Reorganização Administrativa do Território legitimidade política por não 

contar com representantes dos diversos partidos nem da ANAFRE e da ANMP, é inaplicável; sendo uma 

lei impositiva, porque a respetiva proposta não foi participada, não acolheu os diversos contributos, 

nomeadamente os da ANAFRE. Face ao exposto, a Assembleia Municipal de Vagos, reunida em Sessão 

Extraordinária em 27 de julho de 2012, respeitando a vontade das populações e em coerência com a 

deliberação de 27 de janeiro último, deste mesmo órgão e atentes os pareceres das diversas 

Assembleias de Freguesia, delibera pronunciar-se contra a alteração do mapa das Freguesias, 

acolhendo o que, sobre a questão em concreto, propõe o parecer da Câmara Municipal aprovado, por 

unanimidade, na sua reunião de 17 do corrente, sem que tal modificação decorra de uma nova lei de 

atribuições e competências das autarquias locais (municipais e de freguesia), uma nova lei eleitoral 

autárquica e uma lei de reorganização administrativa que, expondo com clareza objetiva o processo, 

assuma a participação dos órgãos autárquicos”. --------------------------------------------------------------------------- 

------ Não havendo mais intervenções, o senhor presidente da assembleia municipal submeteu a 

proposta de deliberação conjunta a votação tendo a mesma sido aprovada e aclamada por unanimidade.  

------ Entretanto, o senhor presidente da mesa informou de que por volta do dia 25 de agosto irá 

endereçar à assembleia da república, de acordo com o que a lei prevê, a deliberação aprovada aqui por 

unanimidade e serão anexados os pareceres das assembleias de freguesia que se manifestaram e o 

parecer da câmara municipal. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Encerrado o período da ordem de trabalhos, o senhor presidente da assembleia municipal abriu a 

reunião à intervenção do público. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Não havendo público para intervir, o senhor presidente da assembleia deu a palavra ao segundo 

secretário para a leitura da minuta da ata. ----------------------------------------------------------------------------------- 

------ De imediato o segundo secretário, senhora Maria da Graça Matias Gadelho, procedeu à leitura da 

minuta da ata da presente sessão. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ O senhor presidente da assembleia municipal submeteu a minuta da ata a votação tendo esta sido 

aprovada por unanimidade. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente da assembleia deu por encerrados os trabalhos 

desta sessão, pelas dezanove horas, da qual se lavrou a presente ata que, depois de lida e aprovada, 

será devidamente assinada pelos membros da mesa. -------------------------------------------------------------------- 

------ O presidente, ____________________________________________________________________ 

------ O primeiro secretário, ____________________________________________________________ 

------ O segundo secretário, ____________________________________________________________ 


