
Projeto de Lei n.º 290/XIII/1.ª

Alteração da designação da Freguesia de Santiago dos Velhos, do Município de Arruda dos 
Vinhos, para Freguesia de S. Tiago dos Velhos

Exposição de Motivos

Com a publicação no Diário da República, 1.ª série - N.º 19 - 28 de janeiro de 2013, da Lei n.º 11-
A/2013 que operou o processo de reorganização administrativa, na página 552-(19) do ANEXO I (a 
que se refere o artigo 3.º) o Município de Arruda dos Vinhos surge composto com as freguesias de 
Arranhó, Arruda dos Vinhos, Cardosas e Santiago dos Velhos (anexo 1).

Como se pode constatar através dos documentos relativos à heráldica desta freguesia (anexo 2 e 3), 
a denominação correta é S. Tiago dos Velhos.

Tendo em conta que a criação, extinção ou modificação de autarquias locais e respetivo regime, sem 
prejuízo dos poderes das regiões autónomas é da exclusiva competência da Assembleia da 
República, nos termos do disposto na alínea n) do artigo 164.º da Constituição da República 
Portuguesa, não sendo possível que os órgãos da freguesia efetuem qualquer alteração na sua 
designação, a Junta de Freguesia de S. Tiago dos Velhos apelou à Assembleia da República (anexo 4) 
para que sejam desencadeados os procedimentos atinentes à correção deste erro.

Nestes termos, ao abrigo do disposto na alínea n) do artigo 164.º da Constituição da República 

Portuguesa e nos termos Regimentais e Legais aplicáveis, as Deputadas e os Deputados signatários

apresentam o seguinte Projeto de Lei:

Artigo Único

Alteração da designação da Freguesia de Santiago dos Velhos 

A Freguesia de Santiago dos Velhos, no Município de Arruda dos Vinhos, passa a designar-se 

Freguesia de S. Tiago dos Velhos.
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