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ATA Nº18 
------Ata da reunião da sessão extraordinária, da assembleia municipal de Vagos, realizada no dia 

27 de janeiro de 2012. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------Aos vinte e sete dias do mês de janeiro 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 Manuel Marcelino dos Santos Manangão e Maria da Graça Matias Gadelho, com a seguinte 

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

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

------ PONTO UM – apreciação e votação do parecer do documento verde da reforma da 

administração local. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------PONTO DOIS – Apreciação e votação de uma proposta de regulamento municipal da 

urbanização e da edificação do município de Vagos. ----------------------------------------------------------------- 

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

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

------ Antes do início da reunião o senhor presidente da assembleia municipal colocou à votação o pedido 

de substituição do senhor deputado Pires Plácido pelo período de sete meses com início a nove de 

janeiro de 2012. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ A assembleia municipal deliberou, por unanimidade, deferir o pedido de substituição. ------------------- 

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

------Senhores Rogério Simões, Jorge Luís Nunes Oliveira, Susana Maria Ferreira Gravato, Carlos 

Guilherme Freire Pereira, Catarina da Rocha Nunes de Oliveira, Paulo Ricardo Corticeiro de Sousa 

Moreira e Sérgio Manuel da Silva Freire, eleitos na lista do movimento VAGOS Primeiro; --------------------- 

------ Senhores Juan Carlos Ferreira Martins, Madalena Marques dos Santos Simões Pinho, Carlos 

Augusto da Silva Francisco, Paulo Alexandre Pinho dos Santos, Maria de Fátima da Cunha Coelho 

Moço, André de Jesus Pinho, e Tony Richard Almeida eleitos na lista do Partido Social Democrata; ------ 

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

César Ferreira Ribeiro, Calvão; Albano Manuel de Jesus Gonçalves, Fonte de Angeão; Cláudio André 

dos Santos Curto, Santa Catarina; Maria Dulcínia Martins Sereno, Santo André de Vagos; 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: senhores Leane Silva 

Leite;  Licínio Custódio Ramos, presidente da junta de freguesia de Covão do Lobo; Manuel José 

Ferreira Bogalho, presidente da junta de freguesia da Gafanha da Boa Hora e Susana Maria Costa Reis 

em substituição de Joaquim António Pires Plácido. ------------------------------------------------------------------------ 

------Apresentaram pedido de substituição o senhor deputado Rui Neto representado pelo senhor José 

António Ferreira e o senhor Carlos Alberto Soares Costa Pereira, presidente da junta de freguesia de 

Vagos, representado pelo senhor António Santos Bodas. --------------------------------------------------------------- 
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------Da câmara municipal estiveram presentes os seguintes membros: O presidente da câmara, Rui 

Miguel Rocha da Cruz, e os senhores vereadores Albina Maria de Oliveira Rocha, Silvério Rodrigues 

Regalado e Marco António Domingues. --------------------------------------------------------------------------------------- 

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

submetendo a discussão o ponto um: ---------------------------------------------------------------------------------------- 

------ PONTO UM – Apreciação e votação do parecer do documento verde da reforma da 

administração local. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Apresentou o ponto o senhor presidente da assembleia municipal e começou por fazer um historial 

do que se passou até se chegar ao parecer do documento verde. Agendou-se uma reunião para a qual 

foram convocadas diversas pessoas, expressamente, para discutir este assunto e chegar-se a uma 

conclusão diferente daquela que havia sido discutida aqui. Entretanto, houve muita evolução em relação 

ao que é a reforma, ou seja, hoje já não se sabe bem se o que está no documento verde corresponde ou 

não àquilo que vai ser apresentado como proposta do Governo à assembleia da república e essa 

proposta vai a conselho de ministros já na próxima semana. O senhor presidente pensa que o que estará 

em cima da mesa, neste momento, será a extinção de freguesias e pouco mais que isso. Portanto, o que 

se fala é que vão ser extintas entre mil e trezentas a mil e quinhentas freguesias. O senhor presidente 

tentou obter outro tipo de informação junto de alguns órgãos políticos mas sem sucesso. Entretanto, 

ficou de haver uma reunião entre o líder da bancada do PSD e do Movimento VAGOSPrimeiro para 

discutirem este assunto e apresentarem um documento final comum, contudo essa reunião não ocorreu 

tendo existido apenas o debate em que parte dos elementos da assembleia estivera presente. Assim 

sendo, neste momento não haveria muito mais a dizer acerca disto até porque falta uma grande parte 

dos elementos. Concluindo, o senhor presidente sugeriu uma proposta que, se os senhores deputados 

assim o entenderem podem altera, mas o que em relação ao concelho de Vagos está principalmente em 

causa será a extinção da freguesia de Santa Catarina. Houve uma deliberação desta assembleia, por 

unanimidade, relativamente a este assunto e o senhor presidente tem intenção de na segunda-feira da 

próxima semana fazer a comunicação dessa decisão a quem de direito. Contudo, o senhor presidente 

não vê de grande relevância a preocupação de apresentar outro tipo de documento deixando essa 

decisão à consideração dos senhores deputados. Em relação à extinção da freguesia de Santa Catarina, 

e uma vez que foi aprovado por unanimidade, o senhor presidente vai dar seguimento porque a data 

limite é 31 de janeiro. Relativamente ao resto se entenderem não ser oportuno agora discutir poder-se-á 

fazê-lo na sessão de fevereiro, depois de se saber qual a proposta do Governo, uma vez que aí 

provavelmente já existiriam mais elementos e mais concretos para se debater aquilo que, no entender do 

senhor presidente, importa ao concelho e que é o nível de competências das freguesias e dos concelhos 

e o tipo de financiamento. Entretanto, passou a palavra aos senhores deputados para dizerem aquilo que 

acharem por bem, relativamente a este assunto. --------------------------------------------------------------------------- 

------ Pediu e usou da palavra o senhor deputado Juan Carlos para referir que sobre este assunto, na 

discussão que houve no grupo parlamentar do PSD, chegou-se à conclusão exatamente do que o 

senhor presidente da mesa acabou de dizer, ou seja, não há nada de concreto sendo que o único 

documento que existe é o que foi entregue e este grupo mantêm a conclusão da reunião para o efeito, 



 
 
 
 
 

 

 

 

 3  

acrescentando aquilo que foi aprovado por maioria. Portanto, na opinião do grupo parlamentar do PSD o 

documento que sair segunda-feira deverá ter as conclusões aprovadas pela maioria assim como a 

oposição à extinção de Santa Catarina. --------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Seguidamente usou da palavra o senhor deputado Jorge Luís Oliveira e informou os presentes que 

trouxe um documento/proposta para ser aprovado por esta assembleia com indicações genéricas sobre 

a questão da reforma administrativa porque, exatamente concordando com o senhor presidente da 

mesa, o documento aprovado terá sido um documento do PSD e não da assembleia municipal. É um 

documento que o PSD quer, que o PSD propõe, que o PSD aprova e não é um documento da 

assembleia municipal. A ser um documento da assembleia municipal teria de dizer: “A assembleia 

municipal reunida em sessão em tantos do tal sob proposta do PSD aprovou as seguintes 

conclusões….” E nunca seria assim com está. A posição do Movimento VAGOSPrimeiro em relação a 

esta questão é a mesma que era no dia 25 de novembro de 2011, ou seja, sobre este assunto ainda há 

muito a dizer e a melhor oportunidade para falar é quando houver em concreto uma proposta de lei, 

porque o que se sabe até hoje é pouco mais que nada. O documento verde é “muito verde” estando 

difícil de “amadurecer” mas no dia que isso acontecer e surja uma proposta concreta de uma lei então, aí 

sim, deve esta assembleia pronunciar-se sobre essa matéria. Em relação ao resto, se assim o 

entenderem, o senhor deputado pode apresentar a proposta do movimento à assembleia municipal de 

Vagos, aqui reunida hoje, e que pretende definir alguns princípios que julga serem consensuais e que 

estão, também, espelhados naquele outro documento apresentado pelo PSD e assim seria uma 

proposta apresentada pela assembleia municipal de Vagos. Concluindo, referiu que se avançar a opinião 

do senhor presidente da mesa de fazer chegar só a deliberação tomada por unanimidade em relação à 

questão da freguesia de Santa Catarina então o ponto ficaria por aqui. Caso se decida discutir mais 

alguma questão o senhor deputado pode distribuir a proposta de alteração que o movimento preparou 

para ser apreciada e votada pelos senhores deputados, se assim o entenderem. -------------------------------- 

------ Entretanto, retomou a palavra o senhor presidente da assembleia municipal para questionar se 

relativamente à posição do senhor deputado Jorge Luís a bancada do PSD tem algum comentário a 

fazer, se concordam com a discussão do documento que pretende apresentar ou se apenas se 

comunica a posição da assembleia em relação à freguesia de Santa Catarina. Esta é uma decisão que 

cabe aos senhores deputados. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Retomou a palavra o senhor deputado Juan Carlos Martins para acrescentar que o resumo do 

documento apresentado pelo grupo do PSD, na assembleia agendada para o efeito, era o único que 

existia e portanto, como referiu o deputado Jorge Luís e muito bem, o PSD trabalhou, apresentou e 

aprovou. De acordo com o senhor Juan Carlos e em relação às conclusões que o PSD apresentou se for 

necessário acrescentar alguma coisa proposta pelo grupo do movimento não há nenhum problema, 

desde que seja um documento sério e com o intuito de melhorar o que já existe. -------------------------------- 

------ O senhor presidente da assembleia informou de que se iria proceder à leitura do documento com a 

proposta do grupo parlamentar do Movimento VAGOSPrimeiro. ------------------------------------------------------- 
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------ Contudo, o senhor deputado Juan Carlos usou novamente da palavra para reforçar que se o 

documento a apresentar for no sentido de melhorar o que já existente tudo bem. Caso seja uma proposta 

para colocar a votação aí já não concorda, porque já houve uma deliberação sobre essa matéria. ---------- 

------ O senhor Deputado Jorge Luís relembrou que estão aqui reunidos para discutir um ponto e conciliar 

posições para se elaborar um parecer, como tinha sido combinado. O que foi aprovado na sessão de 25 

de novembro de 2011 não é um documento da assembleia, é um documento do PSD e não podia sequer 

ser votado pelos outros membros porque estes não decidem sobre o que o PSD pensa e quer. Se 

quiserem reformular o documento e apresentá-lo aqui para aí sim ser uma proposta de documento feita 

pela assembleia tudo bem. O senhor presidente tem razão quando diz que se deve marcar, desde já, 

uma posição em relação à freguesia de Santa Catarina e em relação ao resto esperar mais algum tempo 

para ver se vale a pena ter outro pronunciamento ou não. De qualquer forma, se todos concordarem, o 

senhor deputado pode proceder à leitura do documento/proposta daquilo que seria uma deliberação da 

assembleia municipal de Vagos sobre esta matéria. Como ninguém se opôs o senhor deputado Jorge 

Luís apresentou a proposta de deliberação para apreciação pelo órgão deliberativo. A proposta constava 

do seguinte: “Considerando a importância de melhorar a gestão autárquica, modernizando-a e tornando-

a mais transparente, eficiente e eficaz, tendo como principal objetivo a prestação de melhores serviços 

de proximidade às populações; considerando não ser, de forma alguma, aceitável uma reforma feita “a 

régua e esquadro”, mas antes, exigir-se o respeito pela identidade, cultura e história do povo e do País; 

considerando não ser admissível qualquer reforma do poder local, que ponha em causa a futura 

regionalização do continente, prevista na Constituição da República Portuguesa, a assembleia municipal 

de vagos, reunida em sessão extraordinária, no dia 27 de janeiro de 2012, deliberou aprovar, para serem 

tidos em conta no âmbito da reforma da administração local, particularmente, os seguintes princípios: 1) 

Lei eleitoral - necessidade de alterar a lei eleitoral para os órgãos das autarquias locais devendo, ao 

nível do Município: Realizar-se uma única eleição, para a Assembleia Municipal; o presidente de câmara 

é o cidadão que encabeçar a lista mais votada na eleição para a assembleia municipal; a composição do 

executivo deve ser proposta pelo presidente de câmara e apreciada pela assembleia municipal; com a 

introdução dos executivos homogéneos, impõe-se um reforço dos poderes da assembleia municipal, que 

garanta os direitos da oposição e que seja, de facto, o órgão fiscalizador do executivo. 2) Gestão 

municipal e intermunicipal: defesa do reforço das atribuições e competências das CIM (comunidade 

intermunicipais) e AM (áreas metropolitanas), as quais devem provir do Estado, nomeadamente o 

ordenamento do território, a mobilidade e transportes, a proteção civil e a contratualização da gestão do 

QREN. Os municípios podem delegar competências para as CIM e AM, com o objetivo de ganhar escala 

reduzindo encargos e prestando melhores serviços aos munícipes. 3) Organização do território: não 

extinção de municípios, exceto se decorrer da vontade própria das populações. É possível, e desejável, 

poupar recursos através do associativismo intermunicipal; tratamento diferenciado, considerando que as 

respetivas realidades são distintas, das freguesias das zonas urbanas e das zonas rurais; nas áreas 

urbanas, como é possível e desejável, devem encontrar-se soluções de racionalidade eliminando a 

duplicação de estruturas administrativas; nas áreas rurais, deve agir-se com bom senso e não 

desproteger partes do nosso território, no interior, já tão desertificado, onde as juntas de freguesia ainda 
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são, em muitas localidades, o garante da presença do poder democrático e a entidade que representa a 

proximidade entre eleitos e eleitores. São mesmo, em muitos casos, a única ligação das populações ao 

Estado; a reorganização das freguesias, tanto nas zonas urbanas como nas zonas rurais, deve ser 

efetuada escutando as respetivas populações, tendo em conta os seus interesses e em cooperação 

estreita com os autarcas de freguesia e do município. As populações locais devem ser previamente 

auscultadas e participar ativamente nesse processo. A manutenção da identidade e a introdução de 

maior racionalidade constituirá um equilíbrio desejável. O movimento VAGOSPrimeiro não aceitará uma 

reorganização administrativa, desenhada nos gabinetes do Terreiro do Paço e imposta às populações”. - 

------ Entretanto usou da palavra a senhora deputada Dulcínia Sereno para dizer ao senhor deputado 

Jorge Luís que não está contra o conteúdo do documento que acabou de ler mas, e embora tenha 

referido que era uma opinião própria, podia, pelo menos, ter dado conhecimento ao grupo parlamentar 

do PSD, uma vez que reclama tanto que nunca é informado antecipadamente das decisões tomadas 

pelo PSD. Acrescentou, ainda, que quase tudo o que leu está no documento apresentado pelo PSD, 

talvez com outras palavras. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Entretanto o senhor deputado Jorge Luís esclareceu que este documento não é nenhuma opinião 

pessoal, mas sim do grupo parlamentar do movimento VAGOSPrimeiro que foi redigido hoje à tarde para 

trazer, e por isso não houve oportunidade de o distribuir antes e a intenção não era fazê-lo discutir mas 

sim seguir a sua orientação. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ------ O senhor presidente da assembleia municipal apresentou uma sugestão, uma vez que o conteúdo 

dos documentos é tão parecido e os objetivos são os mesmos, que foi a de colocar a votação a proposta 

do grupo parlamentar do Movimento VAGOSPrimeiro na condição do referido documento ser 

harmonizado com o anterior, apresentado pelo grupo parlamentar do PSD na sessão extraordinária de 

25 de novembro de 2011. Entretanto sugeriu a criação de um pequeno grupo de trabalho para proceder 

à fusão dos dois documentos e elaborar um só. ---------------------------------------------------------------------------- 

------ O senhor deputado Juan Carlos é de opinião que o senhor presidente da assembleia pode 

perfeitamente redigir o documento sozinho. --------------------------------------------------------------------------------- 

------ Entretanto usou da palavra o senhor deputado Rogério Simões para informar de que concorda com 

a metodologia. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ A sugestão foi aprovada por unanimidade, ficando o senhor presidente da assembleia municipal 

indigitado para proceder à referida harmonização dos documentos. -------------------------------------------------- 

------ De imediato, o senhor presidente da assembleia submeteu o ponto dois da ordem de trabalhos, 

aprovado em reunião ordinária da câmara municipal realizada no dia 04 de outubro de 2011, à discussão 

da assembleia: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ PONTO DOIS – Apreciação e votação de uma proposta de regulamento municipal da 

urbanização e da edificação do município de Vagos. ----------------------------------------------------------------- 

------ Apresentou o ponto o senhor presidente da câmara e referiu que face decreto-lei 26/2012, de 30 de 

março, viu-se o município obrigado a adaptar o seu regulamento municipal, tendo em consideração os 

conceitos ligados ao urbanismo e ao ordenamento do território e com a força geral e abstrata se impôs 

para todo o território nacional, ainda que vindo da D.G.O.T.D.U. e se referir apenas a meros conceitos 
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técnicos. Desta oportunidade imposta resultaram, também, algumas alterações que foram fruto do 

exercício continuado da aplicação do regulamento municipal em vigor e em função de um conjunto de 

problemas e casos práticos que se foram detetando. Tudo isto conduziu a alterações, a eliminações e à 

introdução de novos artigos. E foi isto que foi feito. Os artigos alterados e adaptados são os artigos 2º; 

10º; 11º; 13º; 24º; 29º; 31º; 32º a 36º; 44º; 47º e todo o capítulo de taxas; 72º e 77º. Novos artigos foram 

introduzidos 6º; 19º; 21º e 22º. Os artigos eliminados foram o 4º; 16º; 50º e 61º. Entretanto ainda não foi 

adotado, mas terá de ser, o novo acordo ortográfico, porque assim o exige a lei publicada que prevê a 

partir de 2012 para documentos publicados em diário da república a sua adoção nos textos. Esta 

proposta não colheu ainda o acordo ortográfico mas no momento da sua publicação vai ter de o acolher. 

Não acolhe, ainda, o licenciamento zero mas em cima de um processo de alteração iniciou-se outro, 

também por força de lei, que terá de ser implementado até maio de 2012 e até essa data ter-se-á aqui 

em discussão mais uma proposta de alteração, se não vier outra lei que imponha mais alguma alteração 

ao regulamento municipal. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Seguidamente usou da palavra a senhora deputada Catarina Oliveira que começou por perguntar 

se o presente regulamento foi objeto de discussão pública ao que o senhor presidente respondeu que 

sim. Entretanto, apresentou algumas sugestões de alterações/correções a fazer ao regulamento em 

questão: 1-“No 2º parágrafo da nota justificativa/preâmbulo onde se diz “aproveitando também a 

oportunidade para o adaptar as alterações entendidas como necessárias” deveria, antes, dizer-se “e 

outras que se afiguram necessárias.” 2- Foi o regulamento objeto de apreciação pública? Se foi, não 

cumpre o preceituado no art.º 118º, nº 3 do Código do Procedimento Administrativo: “No preâmbulo do 

regulamento far-se-á menção de que o respetivo projeto foi objeto de apreciação pública, quando tenha 

sido o caso.” 3- No art.º 6º - O nº 1 devia terminar em “equilibrado e harmonioso”. Seguindo-se o nº 2 - 

“As tipologias referidas no número anterior (…) aplicáveis apenas à construção principal e sem prejuízo 

de outra legislação aplicável”. 4- No art.º 7º deveria ter a seguinte redação: “A profundidade dos novos 

edifícios, medida perpendicularmente ao plano marginal vertical, não poderá exceder 15,6 m, exceto nos: 

a) balanços tipo varanda, quando permitido; b) pisos de cave e rés-do-chão, quando não destinados a 

habitação; c) edifícios de equipamento ou hotelaria; d) edifícios destinados unicamente a serviços, 

comércio ou indústria; e) edifícios mistos isolados, em que a profundidade poderá atingir os 18 m; f) 

edifícios de habitação unifamiliar ou bifamiliar, isolados ou com uma fachada lateral afastada no mínimo 

de 3 m, do limite do terreno; g) edificações cuja proposta arquitetónica, urbanística ou funcional, requeira 

condições especiais e desde que fiquem salvaguardadas as convenientes condições de iluminação e 

ventilação.5-  No art.º 24º, K) – onde se diz “as edificações” devia dizer-se “(…) das edificações (…)”; 

falta a indicação do nº3, no último parágrafo do artigo. 6- Suprimir o art.º 25º, acrescentando um nº 4 ao 

artigo anterior com a seguinte redação: “A isenção de licença municipal para a realização de obras de 

escassa relevância urbanística não as desonera do cumprimento de toda legislação em vigor.” 7- No 

Art.º 26º, nº 2 – “Os pedidos têm que ser (…)”.8- No art.º 36º, k) “Comprovativo da integração do diretor 

da obra no quadro de pessoal...”; L) “Comprovativo de integração do diretor da obra no quadro 

técnico…”.9- No art.º 45º, nº1 - “… esta executá-los-á” e não “os executará”. 10- No art.º 70º - Falta a 

indicação do nº 2 – “No caso de caducidade...””----------------------------------------------------------------------------- 



 
 
 
 
 

 

 

 

 7  

------ Entretanto, usou da palavra o senhor deputado Juan Carlos Martins para referir que o grupo 

parlamentar do PSD, dando seguimento àquilo que foi a reunião de câmara e à aprovação por 

unanimidade, e tendo estado em apreciação pública sem quaisquer sugestões ou reclamações, e dando 

os parabéns à deputada Catarina Oliveira pelas correções de texto, irá votar a favor do documento. ------- 

------ Seguidamente usou da palavra o senhor deputado Rogério Simões para informar que tinha umas 

pequenas considerações a fazer a alguns artigos. No artigo 6º na segunda linha onde diz “as tipologias 

referidas deverão respeitar os seguintes afastamentos laterais mínimos em relação ao limite de terreno, 

aplicáveis apenas à construção principal”, e como há outra legislação complementar que prevê 

afastamentos superiores a três metros, sugeriu que se acrescentasse “sem prejuízo de outra legislação 

aplicável”. No artigo 11º quando se refere a questão do número mínimo de estacionamentos indica três 

por cada unidade comercial; onde diz logradouros ao que se supõe serem logradouros privados, mas 

poderão não ser. Mas, uma vez que há exceção, ou seja, no nº2 são admitidas exceções portanto, esta 

questão de poder o logradouro ser público ou privado seria relevante se não existissem exceções. No 

entanto, em relação às exceções onde diz “admitir-se-ão situações de exceção ao número anterior 

quando as características técnicas do projeto e as inserções urbanas específicas não permitam essa 

garantia” o senhor deputado entende que se deve acrescentar “ e que no uso corrente do espaço não 

afetem a normal circulação automóvel” e explicou porquê: dando como exemplo a pastelaria sabor latino 

e imaginando que havia capacidade de colocar no logradouro interior três estacionamentos o 

funcionamento normal daquele espaço, de facto, perturbaria fortemente a circulação automóvel e 

portanto aquele caso não poderia ser considerado uma exceção. Como este existem outros espaços que 

em uso normal perturbam profundamente a circulação automóvel na via pública e nesses casos isso não 

pode ser uma exceção, daí considerar importante fazer este acrescento para impedir que isso seja uma 

exceção e que se possa licenciar como uma exceção. Em relação aos muros, no artigo15º, tem uma 

definição no nº1 que diz “os muros e  vedações confinantes com a via pública não poderão exceder a 

altura de 1,20m”, mas depois no nº3, do mesmo artigo, nas exceções diz “quando haja manifesto 

interesse em defender o aspeto estético funcionais ou de segurança a câmara municipal poderá impor 

ou aceitar outra altura para as vedações e sebes vivas”. O senhor deputado questionou se estavam, 

aqui, incluídos os muros nestas exceções ou não. É que não refere especificamente os muros, referindo, 

apenas, vedações e sebes vivas e aquilo que se tem verificado ultimamente é que esta exceção, em 

muitas situações, é regra, e não são vedações nem sebes vivas mas sim muros que as pessoas fazem 

com mais de 1,20m de altura. Uma vez que o senhor presidente confirmou que se refere apenas às 

vedações e sebes vivas o senhor deputado alerta para o facto de a fiscalização ter de estar mais atenta 

porque o que se tem verificado, por todo o concelho, é a construção de muros com altura superior à 

referida. Já existiu uma época, entre 1985 e 1989, em que o concelho andou, em termos urbanos, muito 

desregulado, com coisas mais complicadas, e agora começa a andar um pouco também com os muros. - 

------ Entretanto, usou da palavra o senhor presidente da câmara e informou de que é óbvio, do que lhe 

parece da leitura, que as vedações e as sebes vivas não se confundem com muros. A interpretação que 

tem sido feita da redação, que não teve alteração por parte dos serviços e dos técnicos que têm 

trabalhado com a câmara municipal, é que vedação é um conceito amplo onde se inclui diferentes 
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materiais, tais como: gradeamentos, estruturas em alvenaria e também muros. Realmente é um facto e a 

questão colocada pelo senhor deputado é pertinente, porque da leitura feita, no seu conjunto, não estará 

feita aqui como exceção os muros mas isso tem sido objeto de licenciamento e adiantou que a 

interpretação dada pelos serviços e pela câmara municipal é neste sentido. Quanto à questão do aspeto 

estético esta foi discutida numa reunião que se realizou no primeiro mandato e foi motivo de discórdia 

entre engenheiros e arquitetos com conceções diferentes sobre a segurança, reserva da vida privada e a 

estética das construções, ou seja, se deveriam privilegiar a segurança e a intimidade ou se deveriam dar 

prioridade a uma linha arquitetónica que mostrasse a construção para a via e não mostrasse paredes. 

Nessa altura, e por isso é que referiu que o conceito de vedação inclui muros, prevaleceu a opinião dos 

engenheiros com a tese de que se deveria privilegiar a segurança e a reserva privada e não o espeto 

técnico de abrir as construções para a via pública. Desde essa altura tem sido aplicado o artigo 15º neste 

sentido: quando a câmara municipal aceita uma exceção que não ponha em causa a segurança 

rodoviária, uma vez que existem casas que pela sua localização poderão criar um conflito de visibilidade 

em termos rodoviários, esta, por razões de segurança e privacidade, tem aceitado. Não em todas, mas 

em algumas, que as pessoas possam erigir acima de 1,20m, em muro e não em elementos vazados. 

Esta é uma questão que se encontra entre duas linhas distintas de ver a urbanização e que é: ou se 

mostra a fachada ou se reserva/protege a segurança. A opção tem sido esta última e o senhor 

presidente, pessoalmente, considera que isto deverá estar mais claro para não haver dúvidas de que 

estão em causa só vedações e não estão em causa os muros e devem optar por uma só solução, ou 

seja, ou pela possibilidade de subir os muros ou pela possibilidade, apenas, de fazer vedações ou fazer 

subir sebes vivas. Esta opção foi tomada em tempos, não estando muito clara, e deve a assembleia 

municipal tomar uma decisão sobre este artigo 15º. Quanto às propostas de retificação da deputada 

Catarina Oliveira são pertinentes e irá aproveitar-se a introdução do novo acordo ortográfico para fazer 

um conjunto de correções e incluir-se as sugestões por ela apresentadas. ----------------------------------------- 

------ Seguidamente usou da palavra o senhor deputado Jorge Luís Oliveira para referir que em relação à 

questão dos muros está terá, realmente, de ficar clara no regulamento para que haja a maior coerência 

possível e não restarem quaisquer dúvidas na redação na medida em que distingue numa alínea o que 

tem muros e na outra não fala de muros, sendo só as vedações e sebes vivas que podem subir. 

Segundo o senhor deputado deveria ser esta a interpretação e para isso terá de existir uma deliberação 

interpretativa sobre esta matéria a dizer que os muros não devem poder ultrapassar 1,20m e depois vir 

uma alínea a contradizer que só podem subir se for com elementos vazados, acabando por haver uma 

alínea em contradição com outra o que faz muito pouco sentido. Aqui não se trata só da possibilidade de 

autorizar mas também da possibilidade de impor, por parte do município. O que não pode ser possível é 

impor muros e não ser possível autorizar muros, mas antes, e apenas, para além da altura definida de 

1,20m, que sejam então as vedações e sebes vivas como é pacífico da leitura da alínea. Agora havendo 

várias interpretações deverá existir uma deliberação que clarifique definitivamente esta questão. ----------- 

------ Entretanto usou da palavra o senhor presidente da assembleia para que se clarifique o tipo de 

alteração a fazer neste artigo e se basta que o senhor presidente da câmara avance com um texto de 

alteração para que a assembleia saiba o que está a aprovar e não ficar nenhuma dúvida. -------------------- 
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------ Entretanto o senhor presidente da câmara esclareceu que o conceito não é assim tão fácil porque, 

hoje, existem duas coisas distintas que segue dois procedimentos distintos e chamam-se muros de 

divisão e muros de vedação, portanto os muros são eles próprios vedações e daí a confusão. Os muros 

de vedações são licenciáveis e os muros de divisão são comunicados. São dois conceitos que já existem 

e criam essa confusão. Quanto à redação da assembleia municipal, e antes de qualquer redação,  o que 

está aqui em causa poderá passar por uma nova alínea ou mesmo um adicionar de “excluir muros”. O 

que aqui está em causa não é a assembleia municipal tomar uma decisão escrita e interpretativa mas 

tomar uma decisão no sentido de considerar que é possível, ou não, à câmara municipal licenciar muros 

de vedação superiores a 1,20m. É isto que é preciso, e obviamente que posteriormente é preciso 

rematar o texto no sentido de o adequar a essa deliberação. Portanto, uma proposta que pode ser 

votada é saber se a assembleia municipal concorda ou não com o licenciamento de muros de vedação 

de altura superior a 1,20m. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ O senhor presidente da assembleia municipal pergunta se alguém se quer pronunciar sobre esta 

proposta apresentada pelo senhor presidente da câmara. --------------------------------------------------------------- 

------ Pediu e usou da palavra a senhora deputada Catarina Oliveira para referir que, no seu entender, 

não há necessidade de alterar este artigo porque se considerarem que o nº1 se refere a muros e 

vedações, havendo aqui a diferenciação dos significados, uma vez que já se diz aqui neste artigo que 

pode haver uma altura máxima de 2m. Portanto, haver 1,20m e depois será permitida a utilização de 

sebes, chapas metálicas ou elementos vazados até uma altura máxima de 2m. O senhor presidente 

referiu, e bem, que por vezes há necessidade de ter uma vedação superior a 1,20m. Se é possível ter 

uma parte de muro pode haver uma vedação acima do muro que vai até aos 2m, conforme o nº1 e já 

temos a questão da segurança assegurada e não há ali um muro de 2m. Portanto, não causa estranheza 

que o nº3 fale apenas em vedações, porque a questão da segurança está sempre assegurada nos 

termos do nº1. Agora, o que se calhar se tem feito, e não se devia fazer, é estarem a licenciar muros 

lançando mão do nº 3, porque realmente os muros não estão aqui incluídos nas exceções. Concluindo, a 

senhora deputada não vê necessidade que se faça qualquer alteração neste artigo, uma vez que 

interpreta a vedação como não sendo um muro. --------------------------------------------------------------------------- 

------ Retomou a palavra o senhor presidente da câmara para clarificar uma situação. Se a opção da 

assembleia municipal for no sentido de eliminar a possibilidade de construir muros de vedação em 

alvenaria com altura superior a 1,20m, como é óbvio, não faz sentido o nº3 porque o nº1 já diz que acima 

de 1,20m pode a pessoa utilizar sebes, chapas metálicas ou elementos vazados. Portanto, é uma 

questão de excluir o nº3. No entanto, a questão coloca-se de outra forma, e a exceção tem sempre de 

existir, até porque além da situação da segurança e da privacidade existem mais algumas situações 

como por exemplo a de um o terreno que tem quotas, relativamente à via pública, e exigem muros 

claramente de altura superior a 1,20m. Existem várias situações destas que exigem um tratamento 

excecional. Muitas das vezes não é só para segurança das pessoas que estão dentro de casa mas 

também para segurança das pessoas que passam na própria via. Esta questão do nº3  vai um pouco 

mais longe e por isso é que tem sido interpretada como sendo muros e não sendo só as vedações em 

sebes vivas, porque se assim fosse bastaria apenas o nº1 e não havia necessidade do nº3. 
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------Usou da palavra o senhor deputado Jorge Luís para lembrar que o nº3 faz sentido mas por outra 

razão, e não é pelos 2m e leu o artigo 15º na integra. O que está aqui em causa no nº3 é a altura 

superior aos 2m, porque até aos 2m está resolvido no nº1. A câmara pode é depois autorizar vedações e 

sebes vivas a outra altura e que pode ser diferente da que vem no nº1. Portanto, estando a considerar 

muros no nº3 está-se a fazer uma contradição. Se for aceite isto tal como está até é fácil de se perceber, 

é apenas uma questão de se fazer uma leitura cuidada do artigo. ----------------------------------------------------- 

------ Seguidamente usou da palavra o senho deputado Rogério Simões e referiu que aquilo que o senhor 

presidente falou designa-se muro de suporte e portanto os muros de suporte não estão aqui 

contemplados neste artigo. O muro de suporte sobrepõe a existência de um talude e estar lá um muro 

com 1m ou 2m à imagem visual e para a circulação na via é quase a mesma coisa. O muro de suporte 

terá sempre de ter as condições técnicas que lhe permitam suportar o talude, e normalmente é da altura 

deste ou pouco mais, contudo essa questão não é muito relevante. É verdade e é evidente que também 

existem muitos muros de fachada, embora em Vagos não existam muitos. Mas, imagine-se que se 

pretende fazer uma intervenção nas ruas mais estreitas, em que está tudo construído de um lado e do 

outro. Muitas vezes os serviços técnicos entendem que não se deve fazer uma descontinuidade da 

fachada e que se deve construir à frente um muro de fachada para que a rua tenha aquela continuidade. 

Mas, concretamente para o que se está aqui a discutir a interpretação que a câmara municipal faz do 

artigo não é a mais correta, porque o que está aqui é de facto  que acima de 1,20m pode ter sebes vivas 

ou zonas amovíveis e o muro de alvenaria não está incluído nas exceções e deveria ser essa a 

interpretação a fazer. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ O senhor presidente da assembleia retomou a palavra para questionar os senhores deputados 

relativamente a forma como deve ser votado o documento: artigo a artigo ou na totalidade. ------------------  

------ Entretanto usou da palavra o senhor deputado Jorge Luís Oliveira e informou de que é de opinião 

que o documente deverá ser aprovado tal qual como está porque ficaram dissipadas as dúvidas que 

pudessem existir. Os esclarecimentos foram todos feitos e as práticas referidas no documento são as 

utilizadas noutros concelhos vizinhos, portanto não há razão nenhuma para se estar a fazer diferente. ---- 

------ Retomou a palavra o senhor deputado Rogério Simões e referiu que as alterações que sugeriu ao 

artigo 6º, e visto que é uma complementaridade, entende ser dispensável os deputados tomarem uma 

posição na especialidade, mas relativamente à questão do estacionamento e à situação da exceção 

seria importante saber se aceitam ou não. Entretanto, relembrou o que referiu: “que os estabelecimentos, 

pelo seu uso normal, não possam ser considerados exceção se perturbarem a circulação na via pública”. 

Assim sendo, no nº2 do artigo 6º deverá constar esse acrescento. --------------------------------------------------- 

------ O senhor presidente da câmara referiu que cabe à assembleia municipal decidir, e em particular ao 

Movimento VAGOSPrimeiro, se quer aprovar o regulamento com ou sem alterações. Foram aqui 

propostas um conjunto de alterações pelo Movimento VAGOSPrimeiro, e muito bem, e tal como já foi 

referido têm de ser feitas algumas correções e portanto ou se aprova o regulamento com todas as 

alterações propostas ou então aprova-se sem as alterações propostas e far-se-á daqui por seis meses 

uma alteração com fundamento no licenciamento zero e virá outro documento para aprovar com todas as 

alterações e correções. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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------ Entretanto, o senhor deputado Rogério Simões esclareceu que só fez esta observação porque na 

resposta que deu não falou neste ponto e ficou sem saber qual era a posição da câmara ao que o senhor 

presidente respondeu que concordava. --------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Voltou a usar da palavra o senhor deputado Jorge Luís para referir que, sendo certo não se estar a 

pedir uma alteração aquele ponto tratando-se de uma questão de aplicabilidade, é evidente que tem de 

haver algumas exceções mas é preciso saber aplicá-las e alguns dos exemplos dados, aqui, foram de 

situações em que não há um único estacionamento para servir o estabelecimento comercial e isso é 

complicado. Quando foi referido que muitas das vezes o estacionamento prejudica o trânsito há 

situações em que isso nem sempre acontece e o que não pode acontecer é permitir que se estacione 

onde não se deve, mas aí já é um incumprimento de regras de trânsito que já não compete à câmara 

apurar, embora tenha alguma obrigação em insistir com as forças da ordem para fazerem funcionar 

melhor o trânsito principalmente numa via que até ainda é nacional e atravessa a sede do município. Os 

problemas de estacionamento que complicam o trânsito a maior parte das vezes não têm a ver com o 

licenciamento propriamente dito. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------ Prestados que foram todos os esclarecimentos, o senhor presidente da assembleia municipal 

submeteu o ponto dois à votação tendo o mesmo sido aprovado por unanimidade com todas as 

alterações propostas. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ------ 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 e trinta minutos, 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, ____________________________________________________________ 


