
 

 

 

 

 

 

 

 

ATA Nº 17/12 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DO DIA 3 DE JULHO DE 2012 

 

--------- No dia 03 de Julho de 2012, pelas quinze horas horas e dez minutos, no Edifício dos Paços do Concelho de 

Vagos, na Sala de Reuniões, reuniu ordinariamente, a Câmara Municipal, sob a presidência do Senhor Presidente da 

Câmara, Dr. Rui Miguel Rocha da Cruz, com a presença da Senhora Vice-Presidente Dr.ª Albina Maria Oliveira 

Rocha, e dos Senhores Vereadores, Dr. Silvério Rodrigues Regalado, Dr. Marco António Ferreira Domingues, 

Eng.º Mário Santos Martins Júnior, Dr.ª Dina Maria Marques Ribeiro, Dr.ª Cláudia Cristina Rocha Oliveira. 

Assistiu à reunião a Senhora Carla Manuela Castro Sarabando, Assistente Técnica. --------------------------------------- 

FALTAS E JUSTIFICAÇÃO: O Senhor Presidente da Câmara Municipal informou o órgão executivo que, 

ao abrigo das competências que lhe foram delegadas na reunião de 05/11/2009, justificava a falta dada ao início da 

presente reunião pela Senhora Vereadora Dr.ª Cláudia Cristiana Rocha Oliveira. A Câmara Municipal tomou 

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

ATA DA REUNIÃO ANTERIOR: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar as atas 

números 9/12 de 03/04/2012, 10/12 de 10/04/2012, 11/12 de 17/04/2012, 12/12 de 02/05/2012, 13/12 de 

08/05/2012, 14/12 de 15/05/2012, 15/12 de 05/06/2012. O senhor Vereador Dr. Silvério Rodrigues Regalado 

solicita para que o ponto10 da ata nº 15 do dia 05/06/2012 onde se lê “Galp energia – gás natural distribuição “, 

deve ler-se, “ Lusitânia Gás” e acrescentar o relatório de contas de 2011 da Maisvagos. ---------------------------------- 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA: Usou da palavra o Senhor Vereador Dr. º Silvério Rodrigues 

Regalado para enaltecer os feitos conseguidos pela equipa Júnior Os Lobitos, em Futsal que ficaram em 3 º lugar no 

Campeonato Nacional. Também o GRECAS alcançou várias vitórias no atletismo. --------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, apresentar às referidas coletividades os votos de 

agradecimento e louvor pelos feitos alcançados que muito dignificam o nome do Município de Vagos. ---------------- 

ORDEM DO DIA 

A - ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS 

1 - RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA - Presente o Resumo Diário da Tesouraria respeitante ao dia 2 de 

julho de 2012, o qual acusa um saldo em dinheiro de 66.147,61 € (sessenta e seis mil, cento e quarenta e sete 

euros e sessenta e um cêntimos). A Câmara Municipal dele tomou conhecimento. ------------------------------------- 

2- JUNTA DE FREGUESIA DE PONTE DE VAGOS – TERRENO PARA ALARGAMENTO ESTRADA 

S. PEDRO – PONTE DE VAGOS – Presente ofício nº 15 – SJN/2012, datado de 05/06/2012 da Junta de 

Freguesia de Ponte de Vagos a solicitar aquisição de parte de um prédio rústico. A Câmara Municipal deliberou, 

por unanimidade, realizar a cabimentação orçamental (aquisição pela Câmara Municipal). Mais deliberou que a 
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Divisão de Infraestruturas e Ambiente (DIA) realize o levantamento do terreno e apresente relatório de 

avaliação. Deve a secção de Património da Divisão Administrativa solicitar certidão matricial do imóvel. --------- 

3 – ARMANDO MARK ALMEIDA - ENVIO DE LISTAGEM DE MATERIAL DANIFICADO 

RELATIVO AO APARTAMENTO ARRENDADO PELA CÂMARA MUNICIPAL DE VAGOS PARA 

ALOJAR O SR. RAUL LOPES - Presente carta do Senhor Armando Mark onde consta relatório informativo 

de material danificado relativo ao apartamento arrendado pela Câmara Municipal de Vagos para alojar o Senhor 

Raul Lopes. A Câmara Municipal, tendo em consideração o teor das deliberações já tomadas e as informações, 

deliberou, por unanimidade, remeter o processo à Divisão de Ação Social (DAS) para informação (verificação e 

confirmação da listagem). -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4 – ASSOCIAÇÃO DE MUNICIPIOS DO CARVOEIRO VOUGA – COMPOSIÇÃO DA ASSEMBLEIA 

INTERMUNICIPAL DA AMC-VOUGA - Presente email da AMC – Vouga, datado de 27/06/2012, 

solicitando a indicação dos três elementos do executivo municipal que integrarão a Assembleia Intermunicipal 

da AMC – Vouga. A Câmara Municipal deliberou indicar os nomes dos Senhores Presidente da Câmara e  

Vereadores Eng.º Mário dos Santos Martins Júnior e Dr. Silvério Rodrigues Regalado. ------------------------------- 

5 – PROCEDIMENTOS CONCURSAIS DE SELEÇÃO DE TITULARES PARA CARGOS DE 

DIRECÇÃO INTERMÉDIA DE 1º E 2º GRAUS – INTENÇÃO DE DECLARAÇÃO DE EXTINÇÃO – 

Na sequência da deliberação de 08/05/2012 e notificados que foram todos os candidatos para, querendo, se 

pronunciarem sobre a intenção de extinção dos referidos procedimentos concursais, a Câmara Municipal 

deliberou por unanimidade, encerrar definitivamente os procedimentos considerando que nenhum candidato se 

pronunciou. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

6 – EDUARDO FERNANDES (JAQUES) - PEDIDO DE AQUISIÇÃO DE LIVROS – Presente carta datada 

de 10/05/2012, do Senhor Eduardo Fernandes, a solicitar à Câmara Municipal aquisição de 300 exemplares do 

livro “Política(s) à moda de Vagos”, ao preço de 10€ (dez euros) cada. A Câmara Municipal deliberou, por 

unanimidade, adquirir os 300 exemplares ao preço indicado, tendo em consideração o valor das despesas de 

edição, os patrocínios e o facto de as receitas aproveitarem a favor dos Bombeiros Voluntários de Vagos 

(B.V.V.). Mais deliberou que a Divisão de Educação e Cultura (DEC) solicite ao autor que remeta à Câmara 

Municipal os documentos de despesa e receita até à presente data. -------------------------------------------------------- 

7 - ASSOCIAÇÃO DAS FESTAS DO DIVINO ESPIRITO SANTO E SANTA MARIA DE VAGOS – 

ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO DAS DESPESAS - Presente uma carta da Associação das Festas do Divino 

Espírito Santo e Santa Maria de Vagos, datada de 13/05/2012 remetendo documentação de despesas da referida 

festa. A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, que a Divisão Financeira (DF) solicite à referida 

Associação que tal como efetuou com os documentos de despesa junte ao processo os documentos associados à 

receita nomeadamente venda de bares, peditório e donativos. -------------------------------------------------------------- 



 

 

 

 

 

 

 

E, quando eram cerca das 15:45 horas, a Senhora Vereadora Dr.ª Albina Maria de Oliveira Rocha, ausentou-se 

da Sala de Reuniões. As deliberações que se seguem não contaram, portanto, com a sua participação e votação. -

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

8 - JUNTA DE FREGUESIA DE SANTA CATARINA – PEDIDO DE DEMOLIÇÃO DE HABITAÇÃO – 

Presente o oficio n º 32/12 de 20/06/2012, da Junta de Freguesia de Santa Catarina solicitando autorização para a 

demolição de duas residências na Rua do Barroco. A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a 

Junta de Freguesia a demolir as duas habitações em ruínas, obtida que seja, por escrito, autorização dos 

respetivos proprietários. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

9- MUNICIPIO DE OLIVEIRA DO BAIRRO – ORÇAMENTO PARA COLOCAÇÃO DE GUARDAS 

DE SEGURANÇA NO PONTÃO DE TABUAÇO – Presente oficio n º 2795, datado de 08/06/2012 da 

Câmara Municipal de Oliveira do Bairro (CMOB), solicitando que a Câmara Municipal de Vagos assuma o 

valor de 2.791,36€ (dois mil setecentos e noventa e um euros e trinta e seis cêntimos) acrescido de IVA e 

referente à colocação de guardas de segurança no Pontão de Tabuaço. A Câmara Municipal deliberou, por 

unanimidade, que a DF solicite à CMOB documentos comprovativos da despesa e que a Divisão de Serviços 

Operacionais (DSO) apresente informação sobre a conclusão dos trabalhos. -------------------------------------------- 

10 - PARECER PRÉVIO VINCULATIVO PARA AJUSTE DIRETO – REGIME SIMPLIFICADO 

PARA AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE 

CONTROLO DE PULGAS NO CENTRO DE CAMIONAGEM - Presente a informação técnica, datada de 

28/06/2012, sobre o assunto supramencionado, que se dá aqui como inteiramente reproduzida e cuja cópia ficará 

arquivada no presente Livro de Atas, a Câmara Municipal, considerando que estão verificados todos os 

requisitos constantes do OE 2012, deliberou, por unanimidade, dar parecer prévio favorável para o ajuste direto - 

regime simplificado para aquisição de prestação de serviços para implementação do sistema de controlo de 

pulgas no centro de camionagem ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

11 - PARECER PRÉVIO VINCULATIVO PARA AJUSTE DIRETO – REGIME SIMPLIFICADO 

PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LIGAÇÃO EM BAIXA TENSÃO PARA O CAMPO DE 

JOGOS DA PRAIA DA VAGUEIRA - Presente a informação técnica, datada de 29/06/2012, sobre o assunto 

supramencionado, que se dá aqui como inteiramente reproduzida e cuja cópia ficará arquivada no presente Livro 

de Atas, a Câmara Municipal, considerando que estão verificados todos os requisitos constantes do OE 2012, 

deliberou, por unanimidade, dar parecer prévio favorável para o ajuste direto - regime simplificado para 

aquisição de ligação em baixa tensão para o campo de jogos da Praia da Vagueira. ------------------------------------ 

12 - PARECER PRÉVIO VINCULATIVO PARA AJUSTE DIRETO – REGIME SIMPLIFICADO 

PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LIGAÇÃO EM BAIXA TENSÃO PARA O PARQUE DE 
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CARAVANAS DE S. ROMÃO - Presente a informação técnica, datada de 29/06/2012, sobre o assunto 

supramencionado, que se dá aqui como inteiramente reproduzida e cuja cópia ficará arquivada no presente Livro 

de Atas, a Câmara Municipal, considerando que estão verificados todos os requisitos constantes do OE 2012, 

deliberou, por unanimidade, dar parecer prévio favorável para o ajuste direto - regime simplificado para 

aquisição de serviços de ligação em baixa tensão para o Parque de Caravanas se S. Romão. -------------------------- 

13 - PARECER PRÉVIO VINCULATIVO PARA AJUSTE DIRETO – REGIME SIMPLIFICADO 

AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA PROLONGAMENTO DE REDE ELÉTRICA COM 

ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO PARQUE DE MERENDAS DE CARVALHAIS – PONTE DE VAGOS - 

Presente a informação técnica, datada de 29/06/2012, sobre o assunto supramencionado, que se dá aqui como 

inteiramente reproduzida e cuja cópia ficará arquivada no presente Livro de Atas, a Câmara Municipal, 

considerando que estão verificados todos os requisitos constantes do OE 2012, deliberou, por unanimidade, dar 

parecer prévio favorável para o ajuste direto - regime simplificado para aquisição de serviços para 

prolongamento de rede elétrica com iluminação publica no Parque de Merendas de Carvalhais. --------------------- 

14 - PARECER GENÉRICO À CELEBRAÇÃO DE CONTRATOS DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS 

POR AJUSTE DIRETO EM REGIME SIMPLIFICADO - Presente a informação técnica, datada de 

28/06/2012, sobre o assunto supramencionado, que se dá aqui como inteiramente reproduzida e cuja cópia ficará 

arquivada no presente Livro de Atas, a Câmara Municipal, considerando que estão verificados todos os 

requisitos constantes do OE 2012, deliberou, por unanimidade, dar parecer genérico favorável à celebração de 

contratos de aquisição de serviços por ajuste direto em regime simplificado, nas condições constantes da referida 

informação. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

15 – AQUISIÇÃO DE TERRENOS – CENTRO ESCOLAR DE FONTE DE ANGEÃO – A Câmara 

Municipal deliberou, por unanimidade, adquirir os seguintes terrenos aos proprietários abaixo indicados: --------- 

1. - Raul Brites Simões e mulher Maria de Lurdes Gonçalves Rocha Simões; Mário dos Santos Marques e 

Maria de Fátima da Silva Ferreira Marques; 382 m2 do Artigo Rústico nº 2665; ---------------------------- 

2. - Maria Graciete Tavares dos Santos e Herdeiros: João Miguel dos Santos Branco; Diogo Manuel dos 

Santos Branco e Tiago André Branco dos Santos; 789 m2 do Artigo Rústico n º 1902; -------------------- 

3. - Manuel Joaquim Ferreira e Maria Graciete Gonçalves da Rocha; Maria de Fátima Santos Campanudo 

e Licínio Campanudo, 401 m2 do Artigo Rústico n º 2668; ----------------------------------------------------- 

4. - Ilda Simões Ferreira Carvalhais e Hermenegildo Carvalhais, 455 m2 do Artigo Rústico n º 2664; ------ 

5. - Maria do Céu Conceição Seroto Marques e Jorge Jesus Marques 281 m2 do Artigo Rústico n º 2661. - 

-------- E, quando eram cerca das 16:10 horas, deu entrada na Sala de Reuniões a Senhora Vereadora Dr. ª 

Cláudia Cristiana Rocha Oliveira, assumindo as suas funções. As deliberações que se seguem passam a contar 

com a participação e votação dessa vereadora. ------------------------------------------------------------------------------- 



 

 

 

 

 

 

 

16 – PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE CMV E FOOTBALL BY CARLOS QUEIRÓZ – 

Presente um protocolo de colaboração entre a Câmara Municipal de Vagos e a “Football by Carlos Queiroz”, 

documento que se dá aqui como inteiramente reproduzido e ficará arquivado no presente Livro de Atas. A 

Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o protocolo e autorizar o Senhor Presidente da Câmara 

Municipal a outorgá-lo. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

17 - 6 ª ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO 2012 – Nos termos do disposto na alínea d) do nº 2 do art.º 64º do 

Decreto-Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, alterada e republicada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de janeiro, a 

Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a 6ª alteração ao orçamento do corrente ano que 

apresenta, tanto nos reforços como nas anulações, o montante de 18.500,00 € (dezoito mil e quinhentos euros), 

documento constituído por 1 folha, assinado e rubricado pela Câmara Municipal, o qual se dá aqui como 

inteiramente reproduzido para todos os efeitos legais e que, de acordo com o nº 1 do art.º 5º do Decreto-Lei nº 

45362, de 21 de novembro de 1963, na redacção do Decreto-Lei nº 334/82, de 19 de agosto, vai ficar arquivado 

na pasta anexa ao presente Livro de Atas. ------------------------------------------------------------------------------------- 

18 – PAGAMENTOS - A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade ratificar os pagamentos constantes da 

relação que fica arquivada em anexo à minuta da presente reunião. ------------------------------------------------------- 

19 - DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS - A Câmara Municipal tomou conhecimento dos despachos 

efectuados no âmbito da Divisão de Gestão Urbanística e Divisão Administrativa (Expediente Geral e Arquivo), 

no período de 14/06/2012 a 27/06/2012, cuja relação discriminada dos mesmos é dada aqui como inteiramente 

reproduzida e fica junto à minuta da ata da presente reunião. -------------------------------------------------------------- 

B - OBRAS MUNICIPAIS 

1 - CONSTRUÇÃO DO BAIRRO DR. PEDRO GUIMARÃES – 3.ª FASE PROC.º N.º 6.2.2-03/2001 – 

RECEÇÃO DEFINITIVA - A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, homologar o auto de receção 

definitiva da empreitada de “Construção do Bairro Dr. Pedro Guimarães”, recebê-la definitivamente e autorizar a 

devolução das cauções, se for caso disso, a realizar pela DF. --------------------------------------------------------------- 

2 – ESCOLA DO 1º CEB DA VIGIA – ESCOLA DO 1 º CEB DE FONTE DE ANGEÃO – ESCOLA DO 

1 ºCEB DE PONTE DE VAGOS Nº 1 – PROC. Nº 6.2.2-12/2004 - PROC. Nº 6.2.2-11/2004 - PROC. Nº 

6.2.2-14/2004 - A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, homologar os autos de receção definitiva das 

empreitadas acima mencionadas, recebê-las definitivamente e autorizar a devolução das cauções, se for caso 

disso, a realizar pela DF. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

C - GESTÃO URBANÍSTICA 

1 – RIABLADES S.A. – PROCESSO DE UTILIZAÇÃO - PROC. N º 134/10 – Presente exposição da 

requerente datada de 26/06/2012. Tendo em consideração o teor dos artigos 16º nºs 1 e 2 e 29º, nº 8 do 
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Regulamento do Plano de Pormenor da Parcela F do Parque Empresarial de Soza e que a edificação visa dar 

cumprimento às disposições citadas e tendo a mesma, por força das técnicas de construção e materiais usados, 

um carater claramente amovível e precário, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, remover esta 

condição constante do alvará de utilização. Delibera ainda tendo em consideração os elementos de prova que a 

requerente apresentou atempadamente junto da ANPC em 18/03/2011, o Plano de Emergência e Medidas de 

Autoproteção e que até à presente data ainda não obteve decisão desta entidade remover esta condição do alvará 

de utilização notificando a requerente para, uma vez obtido parecer da ANPC, o vir juntar ao processo. Mais 

delibera tendo em consideração os pareceres técnicos remover deste modo as condições apostas ao alvará de 

utilização emitido no processo em epígrafe.” --------------------------------------------------------------------------------- 

2 – MANUEL CARLOS JESUS FERREIRA - OBRAS PARTICULARES - PROC.º N.º 57/11 – Presente 

processo nº 57/11 referente ao pedido de licenciamento de uma moradia e muros num terreno sito na Rua 14 de 

julho, em Sanchequias estando o muro construído em desacordo com a legislação aplicável. A Câmara 

Municipal deliberou, por unanimidade, notificar o requerente ser sua intenção determinar a reposição de 

legalidade, instando as suas expensas a demolir e construir aqueles muros de vedação no alinhamento que a lei 

prevê. Mais deliberou, notificar o requerente para querendo reclamar no prazo de 10 dias. --------------------------- 

3 – CONSTRUÇÕES VAGUEIRA, LDA - OBRAS PARTICULARES - PROC.º N.º 86/09 – Presente um 

requerimento solicitando a liberação da caução. Tendo em consideração que a presente caução, apesar de 

depositada pelo loteador, se refere não às obras do loteamento mas à danificação de infraestruturas públicas por 

força de construção de moradias nesse loteamento e verificando os serviços de fiscalização que da construção da 

mesma não resultaram danos na via pública que obrigassem à reposição de pavimento, a Câmara Municipal 

delibera, por unanimidade, autorizar a devolução de caução. Acresce que no âmbito de processo de loteamento 

mantém-se depositada a caução para garantir a execução das obras de urbanização. Conforme a Câmara 

Municipal deliberou em 15/05 o loteador/requerente acha-se a reparar, as suas expensas, a infraestrutura em 

causa. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4 – OUTRALUZ – CANALIZAÇÕES, LDA - OBRAS PARTICULARES - PROC.º N.º 93/09 - Quanto a 

este ponto da Ordem do Dia o mesmo foi retirado para efeitos de esclarecimentos adicionais, solicitando à 

Divisão de Gestão Urbanística que informe se é possível assegurar no espaço destinado a passeios lugares de 

estacionamento e passeio. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5 – ANTÓNIO NUNES BASTIÃO - OBRAS PARTICULARES - PROC.º N.º 56/11 – Presente 

requerimento solicitando prorrogação de prazo para apresentação de certidão de registo predial. A Câmara 

Municipal deliberou, por unanimidade, conceder mais 90 dias. ------------------------------------------------------------ 

6 – ANTÓNIO SANTOS - OBRAS PARTICULARES - PROC.º N.º 83/11 – Presente o requerimento 

solicitando autorização de utilização. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade, indeferir o pedido tendo 



 

 

 

 

 

 

 

em consideração o auto de vistoria n º 83/2011 de 05/01/2012 e o parecer do Chefe da DJ. --------------------------- 

7 – FRANCISCO ADELINO XAVIER ESTEVES MADEIRA PINA - RECLAMAÇÃO - PROC.º N.º 

109/93 – Presente a reclamação datada de 17/05/2012. A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, 

notificar o reclamante na pessoa da sua mandatária para permitir à fiscalização municipal que confirme no prédio 

do seu constituinte o alegado na sua carta de 17/05/2012 para que a Câmara Municipal possa promover medidas 

de reposição de legalidade quanto ao reclamado António Tavares Marques. --------------------------------------------- 

E - EXTRAS 

1 - REDUÇÃO DO PESSOAL DIRIGENTE – Tendo em consideração, apesar da aprovação da proposta de 

lei regulamentadora da redução de cargos dirigentes ter sido aprovada em conselho de ministros em 3 maio mas 

não ter até à data presente data sido objeto de publicação somos obrigados a concluir que a autarquia deve dar 

cumprimento ao estipulado no artigo 47 º da Lei do Orçamento de Estado para 2012. Apesar de acordo com o 

ponto 3.40 do “PAEFE” a medida em vista, poder ser tomada até ao fim de 2012 e ser avisado não prejudicar o 

processo de avaliação em curso (SIADAP). Tendo em consideração, que da aplicação do nº 1 do citado artigo 

47º do Orçamento de Estado por aplicação da percentagem aí prevista ao número de cargos dirigentes resulta a 

redução em 1,5 dirigentes significa tão só que autarquia pelo cumprimento da mesma poder optar a redução em 1 

ou mais dirigentes. Ora, se por aplicação das regras gerais do arredondamento previstos no artigo 26ª da proposta 

de lei 57/XII supracitada conduzia à redução de 2 dirigentes por aplicação do nº2 do artigo 47º ter-se-á de 

concluir que serão de excepcionar a aplicação daquela percentagem quando resulta em números inferiores a um 

cargo dirigente. Parece-nos ser esta a vontade do legislador quando exceciona na lei do orçamento de estado 

aquilo que prevê na proposta de lei aprovada em Conselho de Ministros. Assim, a Câmara Municipal delibera, 

por unanimidade, dar cumprimento ao artigo 47º da Lei Orçamental do Estado aceitando o pedido do Chefe de 

Divisão Administrativa, já deferido pelo vereador com competências delegadas, e reduzir em 1 cargo dirigente a 

estrutura orgânica da câmara. Mais delibera, solicitar à Secretaria do Estado do Orçamento esclarecimento sobre 

se a presente interpretação que é feita sobre a aplicação do nº 1 do art.º 47 da Lei do Orçamento de Estado é 

aquela que o legislador ponderou e tendo em vista aquando da aprovação da citada norma. -------------------------- 

2 - LEI DA REORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA TERRITORIAL AUTARQUICA - PARECER 

PREVIO DA CAMARA MUNICIPAL – Presente parecer prévio apresentado pelo Senhor Presidente da 

Câmara que a seguir se transcreve: --------------------------------------------------------------------------------------------- 

“ Solicita-nos o Governo e a Assembleia da República, no âmbito da Lei que aprovou o regime jurídico 

da reorganização administrativa territorial autárquica, que delibere a Assembleia Municipal, sob parecer 

prévio da Câmara Municipal, sobre a reorganização do território das nossas freguesias, respeitando-se 

parâmetros de agregação, princípios e orientações estratégicas definidos naquele diploma legal. Convocada 
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para o efeito, a Câmara Municipal, em sua reunião de 3 de Julho de 2012, deliberou emitir parecer prévio nos 

termos seguintes. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 I)- A História ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Em 27 de Janeiro de 2012, a Assembleia Municipal, por unanimidade, deliberou ser contra a extinção da 

freguesia de Santa Catarina ou qualquer outra. Posteriormente, a Assembleia da República legislou sobre a 

reorganização do território das freguesias e por aplicação dos critérios constantes deste diploma legal está 

previsto agregar freguesias no concelho de Vagos, passando o seu número de 11 para 8. As Assembleias e as 

Juntas de Freguesia têm deliberado negativamente à agregação de quaisquer freguesias do concelho. Os 

senhores Presidentes de Junta, por unanimidade e tal como o fizeram anteriormente, defendem, intensamente, a 

manutenção das 11 freguesias do concelho de Vagos, invocando argumentos, tais como a sua riqueza histórica, a 

sua identidade cultural, o serviço nobre e de proximidade que prestam aos seus concidadãos, servindo e 

defendendo, de forma intransigente, as suas gentes, pelas quais e para o que foram eleitos. Sublinhando que não 

defenderão bem as suas terras e as pessoas, participando, politicamente, numa reforma que não demonstra, em 

nada, nenhum momento ou lugar, como melhorará a qualidade de vida das mesmas, sendo, clara e 

inequivocamente, contra a agregação de quaisquer freguesias, declinando quaisquer responsabilidades no 

desfecho desta reforma. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Nos documentos que analisámos propõe-se reformar o território sem discutir uma regionalização e sem 

definir previamente as competências da administração pública central. Elegendo o principal desígnio nacional, 

verdadeiramente, só seria possível reduzir o peso e dimensão do Sector Estado cortando seriamente naquilo que 

é o seu principal problema e principal responsável pela sua desmedida dimensão financeira – a administração 

central. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Por outro lado, em nosso entender, só será possível fazer uma reforma profunda dando espaço e poder 

às Comunidades Intermunicipais. Parece-nos constituir condição essencial à reorganização administrativa do 

território português o reforço de atribuições e competências neste nível de decisão, com o consequente reforço 

de meios humanos e financeiros, abatendo-se, pelo menos o equivalente, no sector da Administração Central. -- 

Se consultarmos as páginas da História de Portugal sobre as Grandes Reorganizações Administrativas 

Territoriais que anteriores Governos encetaram, verificamos uma semelhança de princípios e objectivos, até de 

métodos de trabalho, surpreendente. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

As Cartas de instituição ou de reconhecimento dos concelhos, os forais, foram, durante os séculos (XI-

XV) da Idade Média, documentos fundamentais na orientação da vida municipal. A sua concessão deveu-se ao 

interesse no desenvolvimento da vida local. Determinavam ou fixavam o direito público local; regulavam as 

prestações fiscais; registavam as mais importantes disposições sobre liberdades e garantias dos indivíduos e 

dos bens. Nos séculos áureos da sua existência, os séculos XII e XIII, os forais/concelhos foram instrumentos 



 

 

 

 

 

 

 

extraordinários de fomento do povoamento do território, contribuindo decisivamente para a atracção de 

população para determinadas regiões do País ou possibilitando o desenvolvimento de povoações já existentes. 

Mas de poderosos instrumentos de desenvolvimento do reino e de verdadeiro fiel do equilíbrio entre o poder 

régio e os poderes senhoriais, os concelhos transformaram-se em forças de oposição à centralização do poder 

perseguida pelos reis. Por isso, não admira que ontem, tal como hoje, seja este aspecto que motive o anúncio do 

seu declínio, quando o movimento concelhio alcança o seu apogeu. Foi, é e será sempre uma nova concepção de 

poder, de tendência centralizadora, alicerçado no imperium sobre todo o território, que implica a sua imposição 

face aos poderes locais. É ao bem sucedido Poder Local, esse poderoso instrumento de desenvolvimento, 

quando se transforma em poderoso instrumento de poder e, por isso, de contrapoder, que são dirigidos os 

ataques, em claro cerceamento e desrespeito pela ordem jurídica local. Seja como seja, estava traçado o fado 

do poder local – a subordinação crescente ao poder central, régio ou republicano, e a sua instrumentalização a 

favor do regime. Esta progressiva intervenção do poder real/central nos concelhos manifestou-se, sempre e 

ainda, em outras vertentes, tanto na capacidade de cerceamento dos termos (territórios) concelhios, como na 

reformulação do seu quadro fiscal. Todo este processo de crescente afirmação do poder do real/central sobre os 

concelhos, com consequente ingerência dos seus funcionários na administração local, haveria de ser retocado 

com a publicação das Ordenações Afonsinas, a primeira codificação da legislação portuguesa, publicada em 

1448. A intervenção do poder régio nos concelhos viria a conhecer o seu epílogo com a reforma dos forais 

levada a cabo pelo rei D. Manuel I. Coube - lhe o mérito de ordenar, em 1496, e depois levar a cabo, a tão 

ansiada reforma dos forais antigos e concelhos. Sob o ponto de vista material, terá sido uma das maiores 

reformas administrativas que Portugal conheceu. Os forais manuelinos mais não foram, como eram os dos 

tempos medievais, “estatutos político-concelhios”, por eles, o poder régio procurava actualizar os seus 

rendimentos, corrigir abusos de poderosos, integrar toda a população do reino em novas malhas da lei geral, 

acabando por cercear liberdades locais. Esta reforma não terá alcançado os seus mais profundos objectivos, 

não permitindo o lançamento de Portugal, decididamente, na senda da modernidade, como lhe conviria e seria 

suposto pelo desenvolvimento mercantil que então se vivia, porquanto os forais não impediram que a vida do 

povo continuasse simples, dorida, vergada ao trabalho da terra, na sujeição àqueles que dela detinham os 

direitos. Cumpriram, no entanto, outra face dessa modernidade. A redução da autonomia concelhia traduzia-se, 

na prática, por um reforço do poder do rei relativamente à vida local, na administração, na justiça, nas 

finanças, tudo próprio de um Estado moderno. Aliás, nos documentos que produziu, a reforma manuelina dos 

forais expressa um programa do poder real, no sentido da construção de uma imagem nova e moderna do rei da 

nação, unificador e centralizador das várias e variadas partes e gentes do reino: D. Manuel I acertou no alvo, 

mas falhou Portugal! ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Com o triunfo do Liberalismo, os forais manuelinos foram suprimidos por decreto de 13 de Agosto de 

1832, de Mouzinho da Silveira, considerados como “um peso intolerável” para os povos. Contudo, a intenção 

dos legisladores e reformadores liberais de aliviarem a excessiva carga tributária que asfixiava a vida do povo 

e o progresso da sociedade bem depressa se transformou. E a reforma não passou de desejo. O resultado final 

desta grande reforma quedou-se na extinção de direitos próprios e particulares dos governos locais, isto é, 

quedou-se no mero plano político, saldando-se por uma muito considerável redução do poder concelhio: 

Mouzinho da Silveira acertou no alvo, mas falhou Portugal! -------------------------------------------------------------- 

II) A Lei aplicável --------------------------------------------------------------------------------------------------------

E, no entanto, entende este Governo que o reforço da coesão nacional, a melhoria da prestação dos 

serviços públicos locais e a optimização da actividade dos diversos entes autárquicos são objectivos prioritários 

que justificam mais uma reforma da administração local. Por outro lado, considera, depois, que a redefinição 

do modelo de gestão pública local resolve problemas colocados quer pela conjuntura económica e financeira 

actual, quer pelas novas exigências colocadas aos poderes públicos locais. Considera ainda, que contribui para 

satisfazer os compromissos internacionais assumidos pelo Estado Português no âmbito do Programa de 

Assistência Económica e Financeira (PAEF) reduzir significativamente o número de freguesias. Afirma depois, 

que a reorganização administrativa territorial autárquica constitui um dos pilares da reforma da administração 

local e reveste-se de significativa importância, atendendo aos ganhos de eficiência e de escala resultantes da 

racionalização do número de entes públicos envolvidos. Ao contrário do que é feito crer, o debate público em 

torno da Reforma da Administração Local não confirmou a importância de introduzir alterações na 

organização do território das autarquias locais por via da redução do número e configuração das freguesias, 

com excepção daquelas que vêm perdendo identidade histórica e cultural e relevância administrativa nas 

comunidades locais, as existentes nos lugares urbanos sediados no centro de vilas e cidades. Apesar disso, 

reafirma-se, como propósito reformador, que o objectivo da redução do número de freguesias não visa uma 

redução da despesa pública a elas afecta, mas antes a libertação de recursos financeiros e humanos que serão 

colocados ao serviço dos cidadãos e o reforço e descentralização de competências e aproximação de serviços, 

aliada a uma gestão de todo o património agregado, respeitadora do princípio da boa administração, a qual 

deverá continuar a contribuir para a melhoria qualitativa da relação entre a freguesia, seus representantes e 

órgãos, e as populações, salvaguardando-se aqueles serviços públicos que, pela sua imprescindibilidade e 

sustentabilidade, continuarão a ser prestados às populações das freguesias agregadas, e a proximidade da nova 

freguesia em relação às populações mais distantes. Defende-se, em tese, que a optimização da alocação dos 

recursos existentes reclama o reforço das atribuições e competências próprias das freguesias em função da 

respectiva dimensão populacional, acompanhado pela correspondente transferência de recursos, quer 

financeiros quer humanos. Defende-se, ainda, que a reorganização administrativa territorial autárquica 



 

 

 

 

 

 

 

implica, necessariamente, alterações à estrutura governativa e à gestão das novas freguesias resultantes do 

processo de agregação – objecto de legislação posterior. ------------------------------------------------------------------ 

Bem pelo contrário, não vislumbramos qual o relevante interesse público nacional que preside à 

agregação, nem qual o seu enquadramento nos objectivos gerais enunciados e propostos. Verifica-se, isso sim, 

que é possível fazer a reforma administrativa do Poder Local sem mexer no actual mapa de freguesias. É nesta 

perplexidade da contradição entre um poder central que se pretende fortalecer sempre à custa do poder local, 

que esta reforma passará, tal como as que a antecederam, a constituir tão-somente matéria de estudo de 

historiadores. Hoje, reclama uma verdadeira, eficaz e transversal reforma do poder local que se olhe, não só, 

para a sua dimensão político-administrativa, mas também para o seu espaço económico e tecido produtivo e se 

olhe à estreita relação destas dimensões com as demais competências sociais, educativas, culturais e 

ambientais. Hoje, de modo análogo ao esforço hercúleo de reformar e disciplinar a despesa, é imprescindível a 

coragem estóica de consolidar processos, projectos, investimentos e estruturas. Hoje, urge aperfeiçoar este 

grande conjunto de responsabilidades e mobilizar para a sustentabilidade económica. Olhemos para aquilo que 

realmente importa, pois, bem mais relevante será não tornar inútil, e por isso insuportável, toda a austeridade 

imposta a Portugal e aos portugueses. Hoje, nestes tempos de perplexidade e mudança incessante, tempos sem 

ciência e conhecimento exacto, de insustentável incerteza política, económica e financeira, nestes tempos de 

fatal agitação e inquietação social, estranha, que não nos ocupemos, no Poder Local, a achar soluções para o 

paradigma mais auspicioso da sua vida e história em democracia, fazer mais com menos! Impunha-se que 

tomássemos como causa das causas o crescimento económico e o emprego, que tomássemos como medida de 

todas as coisas a pessoa e a sua dignidade e que tomássemos como imperativo o envolvimento pleno de toda a 

sociedade civil. E não questionamos sequer a austeridade necessária e o cumprimento escrupuloso dos 

compromissos assumidos pelo Governo no PAEF. Questionamos somente a necessidade imperiosa de ferir o 

Poder Local e a sua autonomia, por intersecção de iniciativas legislativas que a montante conduzem à asfixia 

financeira municipal e à desorganização dos seus serviços e a jusante à destruição da sua identidade. Estranha 

que a história, aquela nossa história, não nos tenha ensinado nada. Por este andar, o que faltará para regredir 

aos verdadeiros objectivos das duas últimas grandes reformas do poder local em Portugal: centralização do 

poder do estado, açambarcamento de receitas fiscais e nomeação dos governos locais! ------------------------------ 

Mas todavia, como é afirmado no próprio texto da Lei, o que se pretende é mesmo a mera “obtenção da 

pronúncia formal dos órgãos municipais”, pois uma pronúncia material e ciente é política e legalmente 

impossível no âmbito desta Lei e no Quadro Legislativo em vigor. Todavia, é nossa obrigação dar parecer em 

cumprimento das normas constantes do diploma legal em referência. ---------------------------------------------------- 

Diga-se aqui, contrariando a tendência, que gostaríamos de dá-lo, conscientes de tudo quanto pudesse 
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influenciar uma boa decisão política e a vontade das populações directamente sujeitas aos efeitos da proposta 

de agregação. Selecciona-se, pois, as normas da lei directamente aplicáveis e sublinhando o mais relevantes 

para a decisão: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Capítulo I --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Disposições gerais ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Artigo 1.º --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Objecto ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1 - A presente lei estabelece os objectivos, os princípios e os parâmetros da reorganização administrativa 

territorial autárquica e define e enquadra os termos da participação das autarquias locais na concretização 

desse processo. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2 - A presente lei consagra a obrigatoriedade da reorganização administrativa do território das freguesias e 

regula e incentiva a reorganização administrativa do território dos municípios. ---------------------------------- 

Artigo 2.º --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Objectivos -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A reorganização administrativa territorial autárquica prossegue os seguintes objectivos: ---------------------------- 

a) Promoção da coesão territorial e do desenvolvimento local ------------------------------------------------- 

b) Alargamento das atribuições e competências das freguesias e dos correspondentes recursos; ------ 

c) Aprofundamento da capacidade de intervenção da junta de freguesia; ---------------------------------- 

d) Melhoria e desenvolvimento dos serviços públicos de proximidade prestados pelas freguesias às 

populações; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

e) Promoção de ganhos de escala, de eficiência e da massa crítica nas autarquias locais; -------------- 

f) Reestruturação, por agregação, de um número significativo de freguesias em todo o território 

nacional, com especial incidência nos lugares urbanos. ----------------------------------------------------- 

Artigo 3.º --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Princípios -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A reorganização administrativa territorial autárquica obedece aos seguintes princípios: ---------------------------- 

a) Preservação da identidade histórica, cultural e social das comunidades locais, incluindo a 

manutenção da anterior denominação das freguesias agregadas, nos termos e para os efeitos 



 

 

 

 

 

 

 

previstos na presente lei; ------------------------------------------------------------------------------------------ 

b) Participação das autarquias locais na concretização da reorganização administrativa dos 

respectivos territórios; -------------------------------------------------------------------------------------------- 

c) Universalidade do esforço e flexibilidade no desenho de soluções concretas de reorganização 

administrativa territorial autárquica; --------------------------------------------------------------------------- 

d) Obrigatoriedade da reorganização administrativa do território das freguesias; ------------------------ 

e) Estímulo à reorganização administrativa do território dos municípios; ----------------------------------- 

f) Equilíbrio e adequação demográfica das freguesias. -------------------------------------------------------- 

Capítulo II -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Reorganização administrativa do território das freguesias ---------------------------------------------------------------- 

Artigo 6.º --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Parâmetros de agregação ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1 - A reorganização administrativa do território das freguesias deve respeitar os seguintes parâmetros de 

agregação: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

c)Nos municípios de Nível 3, redução, no mínimo, de 50% do número de freguesias cujo território se 

situe, total ou parcialmente no mesmo lugar urbano ou em lugares urbanos sucessivamente contíguos e 

de 25% do número das outras freguesias. -------------------------------------------------------------------------- 

2 - O resultado da aplicação dos parâmetros de agregação previstos no n.º 1 é calculado segundo as regras 

gerais do arredondamento. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Artigo 7ª ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Flexibilidade da pronúncia da assembleia municipal ---------------------------------------------------------------------- 

1 – No exercício da respectiva pronúncia prevista no artigo 11º da presente lei, a assembleia municipal goza de 

uma margem de flexibilidade que lhe permite, em casos devidamente fundamentados, propor uma redução do 

número de freguesias do respectivo município até 20% inferior ao número global de freguesias a reduzir 

resultante da aplicação das percentagens previstas no n.º 1 do artigo 6º. ------------------------------------------------ 

Artigo 8º ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Orientações para a reorganização administrativa -------------------------------------------------------------------------- 



 14 

As entidades que emitam pronúncia ou parecer sobre a reorganização administrativa do território das 

freguesias ao abrigo da presente lei consideram as seguintes orientações meramente indicativas: ------------------ 

a) A sede do município deve ser preferencialmente considerada como pólo de atracção das freguesias que 

lhe sejam contíguas, independentemente de nestas se situarem ou não lugares urbanos, de modo a 

promover as respectivas dinâmicas económicas e sociais; ------------------------------------------------------- 

b) As freguesias com um índice de desenvolvimento económico e social mais elevado, um maior número 

de habitantes e uma maior concentração de equipamentos colectivos devem ser consideradas, no 

quadro da prestação de serviços públicos de proximidade, como preferenciais pólos de atracção das 

freguesias contíguas, sem prejuízo da consagração de soluções diferenciadas em função de razões de 

natureza histórica, cultural, social ou outras; --------------------------------------------------------------------- 

c) As freguesias devem ter escala e dimensão demográfica adequadas, que correspondem indicativamente 

ao máximo de 50000 habitantes e aos mínimos de: --------------------------------------------------------------- 

iii) Nos municípios de nível 3, 2500 habitantes por freguesia no lugar urbano e de 500 habitantes 

nas outras freguesias. --------------------------------------------------------------------------------------- 

Artigo 10.º -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Reforço de competências e recursos financeiros ---------------------------------------------------------------------------- 

1 - A reorganização administrativa do território das freguesias é acompanhada de um novo regime de 

atribuições e competências, que reforça as competências próprias dos órgãos das freguesias e amplia as 

competências delegáveis previstas na lei, em termos a definir em diploma próprio. ------------------------------- 

2 - As competências próprias das freguesias podem ser diferenciadas em função das suas específicas 

características demográficas e abrangem, designadamente, os seguintes domínios, em termos a definir em 

diploma próprio: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

a) Manutenção de instalações e equipamentos educativos; ----------------------------------------------------- 

b) Construção, gestão e conservação de espaços e equipamentos colectivos; -------------------------------- 

c) Licenciamento de actividades económicas; -------------------------------------------------------------------- 

d) Apoio social; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

e) Promoção do desenvolvimento local. --------------------------------------------------------------------------- 

3 - O reforço das competências próprias das freguesias é acompanhado do reforço das correspondentes 

transferências financeiras do Estado, calculadas no quadro da despesa histórica suportada pelo respectivo 



 

 

 

 

 

 

 

município no âmbito do seu exercício. ------------------------------------------------------------------------------- 

Artigo 11.º -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Pronúncia da assembleia municipal ------------------------------------------------------------------------------------------ 

1 - A assembleia municipal, após consulta ou proposta da câmara municipal, delibera sobre a reorganização 

administrativa do território das freguesias, considerando os princípios e os parâmetros de agregação 

definidos na presente lei, sem prejuízo do disposto nos nºs 4 e 5 do artigo 5.º e no n.º 4 do artigo 6.º. ---------- 

2 - Sempre que a câmara municipal não exerça a iniciativa para a deliberação prevista no número anterior 

deve apresentar à assembleia municipal um parecer à reorganização do território das freguesias do 

respectivo município. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4 - As assembleias de freguesia podem apresentar pareceres sobre a reorganização administrativa territorial 

autárquica, os quais, quando conformes com os princípios e os parâmetros definidos no presente diploma, 

devem ser ponderados pela assembleia municipal no quadro da preparação da sua pronúncia. ----------------- 

III) O Parecer ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ora, é assentando nestes objectivos - alargamento das atribuições e competências, aprofundamento da 

capacidade de intervenção, melhoria e desenvolvimento dos serviços públicos de proximidade e promoção de 

ganhos de escala, de eficiência e da massa crítica – determinados na lei e propósito e vontade expressa do 

legislador que se conclui não ser possível desenvolver hoje uma proposta concreta de agregação que amanhã 

enquadre e concretize estes objectivos sem prejuízo dos mesmos e das populações abrangidas. --------------------- 

Somos de parecer que, em conjunto com a reorganização do território, se deviam fixar, desde já, novas 

competências e atribuições padronizadas a uma dimensão populacional mínima ou isolamento geográfico 

profundo das populações das freguesias, assumindo o Governo e a Assembleia Municipal que competências 

aceitam, desde já, delegar ou transferir; que recursos humanos e sua proveniência as acompanhariam; e que 

recursos financeiros seriam transferidos do Orçamento de Estado com vista a assegurar a capacidade de 

intervenção e gestão das novas freguesias. E, mais, afigura-se necessário definir quais os equipamentos a 

instalar e que edifícios adaptar, tudo se traduzindo em despesas de investimento imediato que importaria 

definir, garantir e salvaguardar. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Posto isto, seria óbvio, saber quantas e quais freguesias agregar numa só freguesia, e óbvia, na 

proposta a apresentar às populações, a melhoria e desenvolvimento dos serviços públicos de proximidade, 

garantindo-se, para a proposta, a adesão das populações visadas. Tal como está, a Lei não permite equacionar 
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e definir em conjunto, tornando impossível a apresentação, responsável, de uma proposta de agregação que 

assegure o princípio basilar estipulado: equilíbrio e adequação demográfica das freguesias que vise a criação e 

implementação de um modelo de gestão pública local capaz de resolver os problemas e dar resposta às 

exigências colocados pela conjuntura económica e financeira aos poderes públicos locais. -------------------------- 

É que, quanto à definição de fronteiras administrativas e territoriais, a preservação da identidade 

histórica, cultural e social das comunidades locais foi evoluindo sem prejuízo das Terras e das Gentes que hoje 

são Vagos. Consultemos a nossa História. Quando as terras, que hoje são Vagos, começaram a emergir de um 

longo passado, reconquistadas aos muçulmanos, em 1064, a primeira a surgir na documentação foi Soza, 

seguindo-se, sem ordem cronológica, Vagos, Sorães (hoje Sta. Catarina), São Romão (hoje Sto. André de 

Vagos) e Ouca. Pode afirmar-se que datam dos primeiros tempos do Reino de Portugal as referências históricas 

aos mais importantes pólos do primitivo povoamento do actual concelho de Vagos. Até à grande reforma 

administrativa de Mouzinho da Silveira, chegaram a coincidir neste território três concelhos: Soza, Vagos e 

Sorães. O concelho de Soza foi extinto em 1853 e em 1855 foram redefinidas as fronteiras do concelho de 

Vagos, que passou a absorver Soza e, também, Sorães, Covão do Lobo e Vagueira. O concelho de Vagos passou 

a integrar três paróquias civis que, em Junho de 1916, se passariam a designar de freguesias de Vagos, Soza e 

Covão do Lobo – reconduzidas do regime monárquico. Em 27 de Julho de 1933, por Decreto, Calvão, 

delimitando-se de Vagos, foi a nossa primeira freguesia republicana do “Estado Novo”, o concelho contaria, 

agora, com quatro freguesias. Na década de 60, do século XX, foram criadas, sucessivamente em 1965, 1966 e 

1968, respectivamente, as freguesias de Fonte de Angeão, Ouca e Gafanha da Boa – Hora, e Ponte de Vagos, 

passando o concelho a contar com oito freguesias. E na década de 80, daquele século, a democracia criou em 

1985, mais três freguesias, as nossas onze por fim, Santo António de Vagos, Santo André de Vagos e Santa 

Catarina. Na criação de todas elas sem excepção, em monarquia, em ditadura ou em democracia, foi respeitada 

a vontade colectiva do povoado e aquilo que o mesmo representara enquanto comunidade ou paróquia, os 

equipamentos de que dispunha e a existência dos recursos endógenos necessários para satisfação dos seus 

encargos. A legislação que adveio à criação das mesmas, reconfirmou aqueles factores de decisão política, 

reafirmamos e  sublinhamos, “a vontade das populações abrangidas, a sua história e cultura, o interesse 

nacional, regional e local e outros factores demográficos, geográficos, económicos, sociais e administrativos. 

Assim, poderá concluir-se que o que se fez e decidiu quanto à criação de freguesias assentou sempre na vontade 

das populações, naquilo que haviam sido como comunidade, no interesse público que significava e na existência 

de recursos económicos e financeiros próprios capazes de sustentar a sua existência como tal. Ora, se é de 

recursos, ou da falta deles, que hoje falamos, então seria de submeter àquela mesma vontade das populações a 

decisão de manter ou alterar a sua organização, as suas freguesias, com os recursos que a sua e o conjunto das 



 

 

 

 

 

 

 

freguesias gera e dispõe no território do seu concelho. Que interesse nacional relevante impede que assim seja?  

Por outro lado, no mesmo passo, o Governo enquanto defende também adia o que, para nós, se afigura 

de essencial para definir de forma ciente, sensata e positiva um novo modelo, dimensão e desenho de 

reorganização territorial das nossas freguesias, relegando, para segundo plano e momento, aquilo que será 

objecto de intervenção legislativa posterior. E é isto que não nos parece indiferente, irrelevante e postergável à 

decisão de agregação: saber que dimensão populacional deverá ter uma nova freguesia para poder tomar e 

receber novas competências? Pois, novas competências demandam novos instrumentos financeiros, 

equipamentos e edifícios adequados e um conjunto de recursos humanos – técnicos superiores, assistentes 

técnicos e operacionais – que nenhuma freguesia de Portugal hoje detém e o quadro legal em vigor não 

autoriza. Temos para nós, que somente freguesias com dimensão populacional relevante ou geograficamente 

isoladas o justificam. Ao contrário do que se afirma no texto legislativo, uma justa e objectiva reorganização do 

território não se alcança pela mera participação dos órgãos autárquicos. Este desiderato somente se obtém 

conhecendo previamente à decisão todos os princípios e requisitos, níveis e coordenadas, competências e 

recursos, oferecendo às populações das freguesias soluções que de forma clara, certa e inequívoca se traduzam 

numa aproximação aos serviços que necessitam e que hoje se acham mais distantes. Tal como está, nas 

circunstâncias em que nos é pedido, é politicamente insensato desenhar e justificar uma proposta de agregação 

e reorganização do território, porquanto a mesma pode, em virtude de intervenção legislativa posterior, 

revelar-se inexpressiva, insuficiente ou inútil, futuramente prejudicial aos interesses do concelho e das 

populações, perdendo-se a oportunidade de agregar com o número e a dimensão certa e adequada àquilo que 

serão as exigências provenientes do processo de descentralização e reforço de competências. Hoje, o exercício 

político que nos é pedido, apesar da eloquência dos textos, visa tão-somente uma mera redução drástica do 

número de eleitos e mandatos, com repercussão directa na dimensão da representatividade democrática dos 

eleitores por via dos seus eleitos. A história repete-se e nós não aprendemos com ela. ------------------------------- 

Se bem entendemos a Lei, as Freguesias deverão persistir, tal como actualmente, quer como forma de 

garantir proximidade e interacção directa com a sociedade civil, quer como primeiro espaço de debate e defesa 

dos direitos e interesses legítimos das populações. Que fique claro que a Lei, tal como está escrita, não alcança, 

pela agregação de freguesias, nenhum dos objectivos gerais enunciados da reforma da administração local. 

Seja o de promover maior proximidade entre os níveis de decisão e os cidadãos, fomentando a descentralização 

administrativa e reforçando o papel do poder local como vector estratégico de desenvolvimento, seja o de 

valorizar a eficiência na gestão e na afectação dos recursos públicos potenciando economias de escala. Ou 

mesmo aqueloutros, como melhorar a prestação do serviço público, considerar as especificidades locais e 
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reforçar a coesão e a competitividade territorial. ---------------------------------------------------------------------------- 

Como supra se infere, a presente Lei consagra a obrigatoriedade da reorganização, mas não impõe 

ónus sobre a assembleia municipal se esta não apresentar uma proposta de redução do número de freguesias, 

ainda que estimule, por força de um regime excepcional de majoração financeira e diminuição do número de 

freguesias a agregar, uma pronúncia favorável à reorganização acompanhada de uma proposta concreta e 

fundamentada de agregação. Na linha do que se vem defendendo, pode afirmar-se que por princípio estamos 

conscientes da oportunidade da Reforma Administrativa e da Reorganização Territorial, no entanto, subsistem 

no procedimento obstáculos que só o Governo e a Assembleia da República podem, e devem, remover e que 

impedem a apresentação de uma proposta de agregação adequada aos objectivos da presente Lei e aos 

interesses do município e dos munícipes de Vagos, com especial e particular relevo para aqueles que 

sublinhámos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Por aplicação das presentes normas, sabemos da obrigatoriedade máxima de reduzir em três o número 

de freguesias, passando de onze para oito o número de freguesias existentes no concelho de Vagos. Todavia, 

para concretização daqueles comandos normativos poderão ser extintas no concelho seis, cinco ou quatro 

freguesias das hoje existentes, conforme se agregue aos pares ou num só conjunto. Aliás, se pudéssemos 

verdadeiramente ponderar uma proposta, por aplicação da norma que estabelece a flexibilidade, ao 

cumprimento desta lei bastaria a extinção/agregação de um conjunto de três freguesias. Seria interessante, no 

sentido pugnado, definir que três das actuais freguesias do centro/sul do concelho poderiam em conjunto 

constituir uma freguesia suficientemente grande, entenda-se com a escala e a dimensão populacional 

adequadas, que do ponto de vista do legislador permitisse acolher competências, recursos humanos e 

instrumentos financeiros capazes de aproximar serviços aos cidadãos, que hoje são prestados pela Câmara 

Municipal ou pela administração central. ------------------------------------------------------------------------------------- 

Objectivamente, o legislador pretende, tão-só, reduzir o número de autarquias, o número de eleitos e 

mandatos autárquicos e, com isso, criar freguesias de maior dimensão populacional e reduzir e conter a 

despesa do sector da Administração Local, inibindo a duplicação ou replicação de equipamentos idênticos. 

Aliás, se bem entendemos, se esta Lei estipulasse somente critérios de agregação e não impusesse a 

obrigatoriedade de redução mínima de 3 freguesias, não teria quaisquer consequências no município, quer no 

sítio sede, quer nas freguesias periféricas, quer nas freguesias mais distantes a sul da vila de Vagos, porquanto 

todas elas têm bem mais de 500 habitantes. Tendo em consideração as orientações constantes da lei, quase 

todos os exercícios teóricos de agregação das onze freguesias são possíveis e, nesta sede, desnecessários pelos 

argumentos supra invocados. Sendo certo que, sobrepondo e ponderando a realidade demográfica, geográfica e 

desenvolvimento económico e social das freguesias e enquadrando-a nas alíneas a) e b) do artigo 8º supra, 



 

 

 

 

 

 

 

respectivamente, as freguesias de Vagos e de Ponte de Vagos emergem como pólos de atracção a norte e a sul 

do concelho. Não sabemos, e a Lei e o legislador impedem-nos de saber, é quantas e quais agregar para 

responder aos desafios da Reforma Administrativa, é que, voltamos a sublinhar, não será indiferente às 

populações e àqueles objectivos em lugar de reduzir a oito, reduzir a quatro – criando-se três freguesias com 

mais de 5000 habitantes. Reafirmamos, tendo em consideração as populações e os objectivos definidos pelo 

legislador, aquilo que agora nos é exigido e nas circunstâncias em que nos é pedido, é, ou poderá vir a ser, 

simplesmente inócuo, errático e irrelevante para atingir aqueles objectivos. Aliás, e vamos mais longe, para 

reorganizar adequadamente o território autárquico, a legislação deveria permitir, na reconfiguração de novas 

freguesias, agregar por lugares de freguesia, considerando a proximidade e a acessibilidade dos aglomerados 

populacionais aos serviços públicos disponíveis ou a criar – com especial importância para os serviços de 

saúde, educação e solidariedade social. --------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Concluindo, submetemos o presente parecer à apreciação da assembleia municipal, na certeza de que 

damos cumprimento, de forma consciente e responsável, àquilo que nos é pedido pelo legislador. É naquilo que o 

legislador decidiu postergar ou legislar posteriormente que se acha exactamente o que, em nosso entender, é 

essencial para definir uma proposta, capaz de obter consenso nas populações e paz social, nestes tempos de crise, 

e uma boa reforma administrativa. Peticionamos, pois, ao Legislador que suspenda o processo de reorganização 

territorial até à conclusão da Reforma Administrativa em todas as suas vertentes. ---------------------------------------

Eis, o nosso parecer.” ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, apreciar esta proposta de parecer prévio, após o órgão 

executivo rever o presente texto, ficando para apreciação e deliberação para a próxima reunião. --------------------- 

--------- E nada mais havendo a tratar a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a presente ata em 

minuta, nos termos e para os efeitos consignados no nº 3, do artº 92º, da Lei nº 169/99, de 18 de setembro, alterada 

e republicada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de janeiro, a qual vai ser assinada pelos membros da Câmara aqui 

presentes e por mim _______________________________________ Assistente Técnica, tendo terminado a 

reunião às dezoito horas e trinta minutos. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 


