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Comissao de Administraçäo PUblica, Modernização Administrativa, Descentralização e Poder Local

Parecer Autor do Parecer: Paul

Projeto de Lel n. 627/XIV/2. (PSD) Miguel Castro (PS)

Assunto: Procede a alteração dos limites territoriais da freguesia de Valongo do

Vouga, e da Uniäo de Freguesias de Trofa, SegadAes e Lamas do Vouga, no

MunicIpio de Agueda
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Comissao de Admnistraçäo PUblica, Modernizaçáo Administrativa, Descentralização e Poder Local
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Comissão do Adminislraçao Publica, Modernizaçao Administrativa, Descentralizaçao e Poder Local

1. Introduçâo

A iniciativa em apreciaçâo e apresentada por doze Deputados do Partido Social

Democrats (PSD), so abrigo e nos termos do n.9 1 do artigo 167.2 da Constituiçäo e do

119.2 do Regirnento da Assembleia da Repüblica (RAR), quo consagram o poder de

iniciativa da lei. Trata-se de urn poder dos Deputados, por força do disposto na alInea

b) do artigo 156.2 da Constituiçäo e da alinea b) do n.2 1 do artigo 49 do RAR, bern

como dos grupos parlamentares, por força do disposto na Mines g) do n.9 2 do artigo

180. da Constituiçào e da ailneaf) do artigo 8.2 do RAR.

A iniciativa encontra-se redigida sob a forms de artigos, tom urns designaço quo

traduz sinteticamente o seu objeto principal e é precedida do urna breve exposição do

rnotivos, curnprindo as requisitos forrnais previstos no n.9 1 do artigo 124.2 do RAR.

Observa, igualmente, os limites a adrnissâo da iniciativa estabelecida no n.9 1 do artigo

120. do RAR, urns vez que define concretamente o sentido das rnodificaçOes a

introduzir na ordern legislativa e parece no infringir a Constituiçào ou as principios

nela consignados.

A rnatéria sobre a qual versa o presente projeto do lei em análise insere-se no âmbito

da reserva absoluta da cornpetencia legislativa da Assembleis da Republics, nos

terrnos da alinea n) do artigo 164.2 da Constituiçào, e é obrigatoriarnente votada na

especialidade polo Plenário da Assernbleia da Republics, nos terrnos do n.2 4 do artigo

168,, igualmente, da Constituiça.

o projeto do Iei em apreciaçäo deu entrada a 7 do janeiro de 2021. Por despacho do

Presidente da Assernbleia da Republics, foi adrnitido e anunciado ern reuniäo do

Plenário a S de jarieiro, baixando a Comissäo do Administraçao POblica, Modernizaçäo

Adrninistrativa, Descentralizaçào e Poder Local (13.) no mesmo dia.
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Cornissão de Administraçao PUblica, Modernizaçao Administrativa, Descentrahzaçao e Poder Local

2. Objeto, conteüdo e motivação da iniciativa

A presente iniciativa visa proceder a delirnitaçao administrativa territorial entre as
freguesias de Valongo do Vouga e da Uniäo das Freguesias de Trofa, Segadäes e Larnas
do Vouga, do MunicIpio de Agueda, para efeitos de integração na Carla Administrativa
Oficial de Portugal (CAOP).

No ârnhito deste procedimento, e de acordo corn a respetiva exposiçäo de rnotivos, o
conjunto de trabaihos que objetivararn definir o lirnite adrninistrativo a constar na

CAOP partiu de uma iniciativa conjunta das duas freguesias, corn o apoio da Câmara

Municipal de Agueda. As referidas autarquias pronunciararn-se pela fixação definitiva

dos lirnites adrninistrativos, tendo as respetivas deliberaçoes sido aprovadas.

o projeto de lei é composto por dois artigos. E feita referenda a urn anexo, que nâo

foi junto. Porérn, a tabela de coordenadas do procedirnento de delirnitaçao

administrativa consta da exposiçâo de rnotivos. Foi igualmente junta a iniciativa uma

carta da Câmara Municipal de Agueda.

3. Apreciaçäo da conformidade dos requisitos constitucionais,
regimentals e formais

Anexa-se a nota técnica elaborada pelos serviços ao abrigo do disposto no artigo 131.2

do Regirnento da Assernbleia da Repób!ica, que coriclui que a iniciativa reóne os
requisitos formais e constitucionais de ser apreciada ern plenário.
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Comissao de Administraçäo Püblica, Modernizacao Adminstrativa, Descentralizaçao e Poder Local

4. Iniciativas pendentes (iniciativas legislativas e petiçöes)

Efetuada uma pesquisa a base de dados da atividade parlamentar, verificou-se que,

neste momenta, sobre a mesma matéria, näo se encontra pendente qualquer iniciativa

legislativa ou petiçäo.

Antecedentes parlamentares (iniciativas legislativas e peticöes)

Na XIII Legislatura näo foram apresentadas iniciativas legislativas sobre matéria

idêntica.

5. Consultas obrigatôrias

Segundo o disposto no artigo 249. da Constituiçäo, a criaçäo ou a extinçäo de

municIpios, bern como a alteraçào da respetiva area, é efetuada par lei, precedendo-se

consulta dos órgäos das autarquias abrangidas.

Nestes termos, foram solicitados pareceres aos presidentes das juntas de freguesia e

das assembleias de freguesia de Valongo do Vouga, e da Uniäo de Freguesias de Trofa,

Segadäes e Lamas do Vouga, bern como aos presidentes da câmara municipal e da

assembleia municipal de Agueda.

Quaisquer contributos que sejam recebidos no âmbito destas ou de outras consultas

ficarao a constar da página da iniciativa.
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Comssao do Administraçao PQblica, Modernizaçao Administrativa, Descentralizaçao e Poder Local

6. Verificaçâo do cumprimento da Iei formulário

o tItulo da presente iniciativa legislativa que Procede a alteraçao dos limites
territorials da freguesia de Valongo do Vouga, e da União de Freguesias de Trofa,

Segadäes e Lamas do Vouga, no MunicIpio de Agueda>> traduz sinteticamente a seu

objeto, mostrando-se conforme ao disposto no n.2 2 do artigo 1.2 da lei formulário.

Todavia, relativamente ao tItulo, sugere-se que, em sede de apreciaçäa na

especialidade, se pondere a seguinte alteraçao ao titulo: <<Altera os limites territoriais

da freguesia de Valonga do Vouga e da Uniäo de Freguesias de Trofa, Segadães e

bmas do Vouga, no Municipio de Agueda.

7. Opinião do Deputado autor do parecer

o Deputada autor do Parecer, reserva a sua posiçäo para a discussäo das iniciativas

legislativas, em sessäo plenária.

8. Conclusöes e Parecer

Face ao exposto, a Comissao de Administraçao Püblica, Modernizaçào Administrativa,

DescentraIizaço e Poder Local emite a seguinte parecer:

1. A presente iniciativa legislativa cumpre todos os requisitos formais,

constitucionais, e regimentais em vigor, pelo que se encontra em condiçoes de

ser apreciada em Plenário.
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Comssao tie Admnstraçao Püblica, Modernzaçao Adminstrativa, Descentralizaçao e Poder Local

2. 0 Projeto de Lei pretende proceder a alteração dos Iimites territoriais da

freguesia de Valongo do Vouga, e da Uniào de Freguesias de Trofa, Segadães e
Lamas do Vouga, no MunicIpio tie Agueda.

3. Nos termos regimentals aplicáveis 0 presente parecer deve ser remetido a Sua
Excelência o Presidente da Assembleia da Repüblica.

Palácio des. Bento, 23 de fevereiro de 2021.

0 Deputado autor do parecer, 0 Presidente da Comissão,

(Fernando Ruas)

(7

(Raul Miguel Castro)
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