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ATA DO ENCONTRO DE REFLEXÃO SOBRE A PROPOSTA DE LEI Nº 44/XII 

(REORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA TERRITORIAL AUTÁRQUICA) 

 

BAIÃO, VINTE E QUATRO DE MARÇO DE DOIS MIL E DOZE 

________________________________________________________________________________ 

DATA: Vinte e quatro de março de dois mil e doze ---------------------------------------------------------- 

LOCAL: Salão Nobre dos Paços do Concelho ---------------------------------------------------------------- 

INÍCIO DA REUNIÃO: Dez horas. --------------------------------------------------------------------------- 

 

 

ORDEM DE TRABALHOS 

________________________________________________________________________________ 

 

Ponto Único - Analisar a Proposta de Lei nº 44/XII (Reorganização Administrativa Territorial 

Autárquica) apresentada pelo Governo e em discussão na Assembleia da República; ------------ 

O Senhor Presidente da Assembleia Municipal de Baião, Dr. José Pinho Silva, agradeceu a 

presença de todos e informou que tinham sido formalmente convidados os Exmos. Senhores, 

Presidente da Câmara, Vereadores, Deputados Municipais e Presidentes das Juntas e Assembleias 

de Freguesia. Disse que o encontro surgia na sequência da informação que tinha prestado na última 

sessão da Assembleia Municipal, ou seja, que após o Encontro Nacional da ANAFRE sobre este 

assunto promoveria uma reunião para analisar as alterações ao documento inicial vertidas na  

proposta de lei. Informou, também, que tinha sido contactado pelo Porta Voz da Bancada do PSD 

na AMB, Dr. António Carvalho, no sentido de avaliar a possibilidade de adiar a realização deste 

encontro, em virtude da realização do Congresso Nacional do PSD, neste fim-de-semana, ocupar 

alguns membros do partido com assento na Câmara e na Assembleia Municipal, impossibilitando-os 

de estarem em Baião. Comunicou aos presentes que tinha tentado encontrar uma outra data, mas 

face a vários constrangimentos tal não tinha sido viável, dada a Feira do Fumeiro, a Páscoa, a 

Assembleia Municipal de Jovens e a sessão ordinária de Abril da AMB, entre outros. Do facto 

também tinha dado conhecimento ao Dr. António Carvalho, manifestando-lhe inteira 

disponibilidade para se encontrarem outros momentos, eventualmente no início de Maio, para se 
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debater novamente esta temática. Mais disse, ainda, que quando fosse publicada a lei final seria 

realizada, como já por várias vezes repetiu, uma sessão extraordinária da Assembleia Municipal 

para se pronunciar formalmente sobre este assunto. De seguida propôs aos presentes a seguinte 

metodologia para o encontro: Numa primeira fase procedia-se a uma leitura e análise da Proposta de 

Lei nº 44/XII (Reorganização Administrativa Territorial Autárquica), apresentada pelo Governo e 

em discussão na Assembleia da República e, num segundo momento, visualizavam-se 3 mapas do 

concelho com as implicações práticas ao nível das freguesias a agregar e, por fim, abria-se um 

espaço de debate. Após a concordância dos presentes, procedeu à leitura comentada da proposta de 

lei, destacando-se alguns dos aspetos mais relevantes, como o facto de Baião ser agora classificado 

como um concelho de nível 3, resultando daí o estabelecimento de uma redução de 50% de 

freguesias incluídas na mancha urbana e de 25% das restantes, ao contrário das 10 freguesias 

propostas para agregação no Documento Verde, 9 das quais classificadas então como áreas 

Mediamente Urbanas. Destacou também o contributo que Baião deu para esta alteração significativa 

ao contestar os critérios do Documento Verde, na reunião de 7 de Janeiro. Referiu que a proposta de 

lei deve ser analisada por todos, pois prevê que as freguesias propostas para serem agregadas e as 

que as agregarem alterem a sua designação por as novas freguesias passarem a denominar-se 

“União de Freguesias de…”, prevendo-se, ainda nestes casos, a criação de um Conselho de 

Freguesia. Também foi referido o reforço das verbas do FEF no valor de 15% até ao final do 

mandato seguinte à agregação, mas apenas para aquelas que se agregarem por sua iniciativa. O 

senhor Presidente da AMB destacou que, no seu entender, todos devem estar envolvidos neste 

processo, ou seja, Assembleia Municipal, Câmara, Assembleias e Juntas de Freguesia e a população 

em geral, e, por isso, saudou o facto de nesta proposta já se aludir a uma consulta à Câmara 

Municipal. Referiu-se ainda á criação de uma Unidade Técnica junto da Assembleia da República, 

com poderes de se substituir à pronuncia da Assembleia Municipal e chamou à atenção para aquilo 

que é entendido como a ausência de pronúncia por parte das Assembleias Municipais, ou seja, 

apesar do órgão poder apresentar uma solução diferente da proposta no documento do Governo, se a 

mesma resultar na diminuição de um número inferior de freguesias relativamente ao estabelecido, o 

mesmo será equivalente a uma não pronúncia e a decisão caberá depois à Unidade Técnica. 

Defendeu que tem a fundada esperança de alguns destes critérios serem ainda alterados em sede de 

Comissão Especializada, pois entende que a AMB deverá, no mínimo, poder analisar uma contra 

proposta por parte da Unidade Técnica e pronunciar-se sobre a mesma podendo apresentar uma 
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contraproposta. No seu entender, após a leitura integral do documento, tratava-se de uma lei “forte 

com os fracos - freguesias - e fraca com os fortes - municípios” e que desrespeita e viola os poderes 

deliberativos da Assembleia Municipal ao “obriga-la” a validar o número de freguesias a agregar 

proposta pelo governo. De seguida, passou à apresentação dos 3 mapas do concelho com as 

freguesias a extinguir, primeiro de acordo com o Documento Verde (10 freguesias) e depois com a 

proposta de lei em análise, 50% na mancha urbana (que de acordo com o INE abrangia Campelo e 

Ovil) e 5 freguesias, das 6, com menos de 500 habitantes. -------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Teixeiró, Armando Pendão Correia, destacou a 

grande importância desta reunião e disse que nos dados dos Censos 2011, por falta de informação, 

não tinham sido contabilizadas as pessoas que, embora não residindo na freguesia, possuíam 

habitação na mesma e frequentemente a visitavam. Por isso estava convicto de que os resultados 

seriam muito diferentes e Teixeiró teria mais habitantes registados. --------------------------------------- 

A Deputada Municipal Cristina Sequeira, questionou-se sobre a Freguesia de Loivos da Ribeira, 

ou seja, se a mesma fosse agregada, se seria a Frende ou a Santa Marinha do Zêzere. ------------------ 

O Senhor Presidente da Assembleia Municipal de Baião, Dr. José Pinho Silva, realçou que, a 

manterem-se estes critérios na futura lei, essa era uma decisão que cabia, em primeira mão, a Loivos 

da Ribeira. O que sempre defendeu era que este processo deve ter sempre em conta a vontade das 

populações que todos os presentes representavam legitimamente, mas que não tinham sido 

mandatados para decidirem sobre este processo, e que, por isso, deveriam ouvir sempre as 

respetivas populações. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Deputado Municipal José Monteiro, realçou que tudo o que tinha sido debatido e apresentado 

neste encontro deveria ser transmitido pelos autarcas de freguesia aos cidadãos para que estivessem 

devidamente informados. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Vice-Presidente da Câmara Municipal de Baião, Dr. Paulo Pereira, informou que o 

Senhor Presidente da Câmara não estava presente devido a compromissos de última hora. 

Relativamente à proposta de lei, realçou o desaparecimento dos critérios AMU/APU e APR, 

mantendo-se, no entanto, outros critérios que também não eram, no seu entender, compreensíveis. 

No seu entender as Assembleias e Juntas de Freguesia tinham um importante papel para informar as 
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populações sobre tudo o que dizia respeito a este processo. Alertou para o facto do governo estar a 

tentar passar o ónus da questão às Assembleias Municipais, “sob proposta ou consulta à Câmara 

Municipal”, no entanto este processo foi conduzido de “cima para baixo” e a proposta de lei 

aparentemente dava a ideia de que existia a liberdade para serem apresentadas propostas 

alternativas, baseadas noutros critérios, desde que se extinguissem o número de freguesias já 

definido. Após a análise ponto por ponto do documento em causa, questionou-se sobre as vantagens 

desta Reforma para as freguesias, designadamente se se esgotavam no acréscimo de 15% das 

transferências do FEF durante quatro anos. Defendeu que se tratava de uma proposta de lei cheia de 

incongruências, cujo único objetivo era a redução do número de freguesias, independentemente dos 

critérios usados, no entanto, se era intenção do governo promover a participação ativa das pessoas 

na vida pública não poderia assumir uma posição de “façam porque se não fizerem fazemos nós” e 

também não poderia pedir que fosse a Assembleia Municipal a assumir a responsabilidade pelas 

medidas que eram da sua inteira responsabilidade. ----------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Baião, Santa Leocádia, Luís Miguel da Silva 

Pereira, iniciou a sua intervenção saudando o Senhor Presidente da Assembleia Municipal pelas 

iniciativas já levadas a efeito sobre o processo em discussão, todas muito produtivas e de interesse 

para os participantes. Disse que, no seu entender e de todo o Executivo e Assembleia da Freguesia 

que representa, as pessoas devem ser chamadas a escolher o destino das suas freguesias, ou seja, 

este assunto deveria ser referendado para auscultar a vontade de cada um. Também defendeu que 

quem se demitia das suas funções de representantes das populações, independentemente das razões 

invocadas, tais como a participação em congressos partidários, não estavam a colocar os interesses 

das pessoas em primeiro lugar. Referiu, ainda, que o acréscimo de 15% nas transferências do FEF 

não iria colmatar os sucessivos cortes sofridos e que esta reforma não iria reduzir custos. Terminou 

referindo que a ANAFRE se iria demitir da Comissão Técnica e que iria convidar a ANMP para 

fazer o mesmo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Deputado Municipal Pedro Teixeira de Sousa, sublinhou que se tratava claramente de um 

documento feito para cumprir os prazos da troika, que atirava a responsabilidade às Assembleias 

Municipais, pois apesar dos critérios apresentados poderiam ser utilizados outros, desde que se 

atingisse a redução do número de freguesias previsto na proposta de lei. --------------------------------- 
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O Senhor Presidente da Assembleia Municipal de Baião, Dr. José Pinho Silva, referiu que a 

proposta de lei não reconhecia a legitimidade das competências do poder local, ao estabelecer que 

as propostas que não fossem de encontro ao número definido pelo governo, equivaleria a não 

pronúncia e as freguesias ainda eram “castigadas”e não recebiam o acréscimo de 15% do FEF. ------ 

O Senhor Vereador da Câmara Municipal de Baião, Luís de Carvalho, referiu que no seu 

entender o único objetivo desta reforma era reduzir a quantidade de freguesias, fossem elas de 

grande ou de pequena dimensão. -------------------------------------------------------------------------------- 

O Deputado Municipal Ademar Rodrigues, sublinhou que no memorando da troika a redução do 

número de autarquias não era uma imposição mas sim uma recomendação. Mais disse que ainda 

estava convencido de que a proposta de lei iria ser revista e reajustada. ----------------------------------- 

O Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Tresouras, Filipe André Nunes dos Santos, 

referiu que o governo tinha levado em linha de conta algum feedback por parte das freguesias e, por 

isso, tinha procedido a algumas alterações comparativamente ao Documento Verde, no entanto 

continuava a pensar que esta reforma servia apenas para cumprir calendário. Na freguesia de 

Tresouras disse que sabia bem a vontade das pessoas, ou seja, estavam contra a agregação. ----------- 

O Senhor Presidente da Assembleia Municipal de Baião, Dr. José Pinho Silva, alertou para o 

facto da questão ser muito complexa, pois o “problema” não era apenas das freguesias que estavam 

propostas para agregação, mas também das freguesias que iriam “agregar”. Disse que a reforma em 

causa era demasiado importante, para a vida do país e das pessoas, e que, por isso, não compreendia 

que fosse apenas uma reforma de uma maioria conjuntural deste governo e não uma lei de consenso 

entre os dois maiores partidos, PSD e PS. --------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Ovil, Filipe Manuel da Cunha Ferraz Fonseca, 

agradeceu as iniciativas promovidas nesta matéria, que eram de louvar, e por isso deixava um bem-

haja ao Senhor Presidente da Assembleia Municipal. Mas a questão mais relevante que queria 

colocar era a razão pela qual Ovil aparecer agora como possível freguesia a ser agregada, por 

pertencer à mancha urbana de acordo com o INE, o que no, seu entender, não fazia nenhum sentido 

e questionou-se também sobre o futuro da freguesia de Loivos do Monte. Referiu-se também à 
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Unidade Técnica, na qual claramente não existia uma relação equilibrada de forças e, por isso, 

aplaudia o facto da ANAFRE ter decidido sair. --------------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente da Assembleia Municipal de Baião, Dr. José Pinho Silva, disse que sentia 

como um dever promover estas sessões e encontros para prestar todas as informações e 

esclarecimentos a quem queria participar. Depois referiu que não estava excluída a hipótese de se 

realizarem duas sessões extraordinárias da AMB sobre este assunto, uma primeira para debate e 

reflexão sobre a lei e uma segunda com carácter deliberativo e final. Alertou para a seriedade deste 

tipo de reformas, do ponto de vista histórico e social, que podiam deixar “feridas profundas” nas 

comunidades locais e que, por isso, devemos estar todos devidamente informados para melhor 

decidirmos. Este era o caminho que tinha seguido desde o início deste processo e, caso a AMB o 

acompanhasse, iria fazer uma proposta concreta às Assembleias de Freguesia para se pronunciarem 

sobre a proposta de lei e só depois se pronunciaria a Assembleia Municipal. ---------------------------- 

----------Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente da Assembleia Municipal declarou 

encerrada a reunião, da qual, para constar, se lavrou a presente ata que vai ser enviada ao 

Executivo Municipal, aos Deputados Municipais, às Juntas e Assembleias de Freguesia. -------- 

 

 

Baião, 24 de março de 2012 

 

 

 

 José Fernando Pinho Silva, Dr. 

(Presidente da Assembleia Municipal de Baião) 

 

 

 

Dora Marisa Gomes Pinto, Eng.ª 

(Técnica Superior da Câmara Municipal de Baião, que secretariou a reunião) 

 

  


