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Aos 07 dias do mês de junho de 2021, pelas 15:00 horas, reuniu a Comissão De Defesa 

Nacional, na(o) Sala 8 do Palácio de S. Bento, na presença dos Senhores Deputados 

constantes da folha de presenças que faz parte integrante desta ata, com a seguinte 

Ordem do Dia: 

1. Atas n.ºs 81, 82, 83, 84, 85, 86 e 87/XIV/2.ª SL; 
2. Apreciação e votação do relatório da PETIÇÃO Nº 193/XIV/2 – “Uso de Boina 

com farda nº1 para militares do exército Relator: Deputado Manuel dos Santos 
Afonso”; 

3. Apreciação e votação do parecer sobre a Conta Geral do Estado de 2019 - 
Relator: Deputado Jorge Gomes (PS); 

4. Outros assuntos. 

Aberta a reunião pelo Senhor Presidente da comissão, Deputado Marcos Perestrello, 
as atas n.ºs 81, 82, 83, 84, 85, 86 e 87/XIV/2.ª SL foram apreciadas e aprovadas por 
unanimidade.  

O Senhor Deputado Manuel dos Santos Afonso (PS) procedeu, de seguida, à 
apresentação do relatório da Petição nº 193/XIV/2 – “Uso de Boina com farda nº1 para 
militares do exército”. 

A Senhora Deputada Ana Miguel dos Santos (PSD) agradeceu a produção do relatório, 
ressalvando considerar ser esta uma matéria de competência exclusiva do Exército, 
considerando que o Parlamento não se deve imiscuir nesta questão.  

O Senhor Deputado João Vasconcelos (BE) formulou também um agradecimento ao 
relator e indicou a sua intenção de votar favoravelmente o relatório. 

O Senhor Deputado António Filipe (PCP) considerou louvável que a petição tenha sido 
admitida, entendendo que por se tratar de um ato administrativo, legislar sobre esta 
matéria seria um excesso de forma. Pese embora considerar que esta questão está fora 
da competência legislativa da Assembleia da República, considerou que devem ser 
ouvidos os peticionários antes da produção de um relatório final. 

O Senhor Deputado Pedro Morais Soares (CDS-PP), que participava remotamente na 
reunião, foi impossibilitado de intervir neste ponto da ordem de trabalhos por 
dificuldades técnicas. 

O Senhor Deputado Manuel dos Santos Afonso (PS) expressou a sua concordância com 
a audição dos peticionários, que o Senhor Presidente sugeriu que fosse realizada no 
contexto do Grupo de Trabalho próprio. 

Tendo o relatório elaborado pelo Senhor Deputado Manuel dos Santos Afonso (PS) 
algumas características coincidentes com as de um relatório final, a votação foi adiada 
para depois da audição dos peticionários, sendo o mesmo complementado com as 
indicações daí decorrentes e submetido a votação pela Comissão. 
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O Senhor Deputado Jorge Gomes apresentou então o parecer sobre a Conta Geral do 
Estado de 2019. 

Os Senhores Deputados Carlos Eduardo Reis (PSD), João Vasconcelos (BE), António 
Filipe (PCP) e Pedro Morais Soares (CDS-PP) foram unanimes na exposição de pontos 
de desacordo com o Relatório sobre a Conta Geral do Estado de 2019, expressando, 
no entanto, a sua concordância com o parecer elaborado pelo Senhor Deputado Jorge 
Gomes (PS) a respeito do mesmo. Submetido a votação, o parecer foi aprovado por 
unanimidade. 

No ponto outros assuntos, o Senhor Presidente deu nota da alteração das datas para a 
deslocação da Comissão às Ilhas Selvagens, alterada para os dias 25, 26 e 27 de junho. 

___________________ 

A reunião foi encerrada às 15:40 horas, dela se tendo lavrado a presente ata, a qual, 

depois de lida e aprovada, será devidamente assinada. 

 

Palácio de São Bento, 7 de junho de 2021 

 

 

 

O PRESIDENTE DA COMISSÃO, 

 

(MARCOS PERESTRELLO) 
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Folha de Presenças 
 
Estiveram presentes nesta reunião os seguintes Senhores Deputados: 
 
 Cristina Jesus (PS) 
 Diogo Leão (PS) 
 Joaquim Barreto (PS) 
 Jorge Gomes (PS) 
 José Luís Carneiro (PS) 
 Lara Martinho (PS) 
 Manuel Dos Santos Afonso (PS) 
 Marcos Perestrello (PS) 
 Maria Da Luz Rosinha (PS) 
 Raul Miguel Castro (PS) 
 Adão Silva (PSD) 
 Ana Miguel Dos Santos (PSD) 
 Carlos Eduardo Reis (PSD) 
 Helga Correia (PSD) 
 Olga Silvestre (PSD) 
 Paulo Moniz (PSD) 
 Pedro Roque (PSD) 
 Sérgio Marques (PSD) 
 João Vasconcelos (BE) 
 António Filipe (PCP) 
 Pedro Morais Soares (CDS-PP) 
 João Paulo Pedrosa (PS) 
 
 
 
 


