




 
 

DECLARAÇÃO DE VOTO 

 

Apreciação do pedido de junção das petições 179/XIII-2ª Solicitam que a freguesia de 

Milheirós de Poiares seja integrada no concelho de São João da Madeira e 245/XIII-2ª 

Solicitam que a freguesia de Milheirós de Poiares se mantenha no concelho de Santa 

Maria da Feira 

 

 

Os deputados do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata votaram a favor do 

pedido de junção da Petição nº 245/XIII-2ª - Solicitam que a freguesia de Milheirós de 

Poiares se mantenha no concelho de Santa Maria da Feira, apresentada pelos seus 

peticionários, à Petição nº 179/XIII-2ª - Solicitam que a freguesia de Milheirós de Poiares 

seja integrada no concelho de São João da Madeira. 

 

Na verdade, votar de forma diferente ao solicitado atenta contra o disposto no nº 8, do 

artigo 24º da Lei do Exercício do Direito de Petição, segundo o qual “sempre que for 

agendado debate em Plenário cuja matéria seja idêntica a petição pendente, que reúna 

as condições estabelecidas no n.º 1, será esta igualmente avocada, desde que o 

peticionário manifeste o seu acordo”. 

 

Não há duvidas que a matéria é idêntica e é o próprio peticionário da petição que entrou 

posteriormente (Petição nº 245/XIII-2ª) que solicitou que esse debate se faça em 

conjunto, ou seja manifesta expressamente o seu acordo. 

 

Assinale-se que a Petição n.º 179/XIII/2.ª aguarda o respetivo agendamento para 

apreciação em plenário, o mesmo acontecendo, entretanto, com a Petição n.º 

245/XIII/2.ª. dado que o seu Relatório foi aprovada nesta data. 

 

Saliente-se, também, que no sentido expresso vai o parecer jurídico elaborado pelos 

serviços da 11ª Comissão Parlamentar. 

 

Refira-se, por fim, que este entendimento é o único que se revela consentâneo com o 

bom funcionamento da Assembleia da República, pois caso contrário correr-se-ia o risco 

da realização de dois debates em Plenário, sobre duas petições que inequivocamente 

versam sobre a mesma matéria. 

 



 
 

Nestes termos, é evidente que a deliberação maioritária, mas em sentido contrário da 

Comissão Parlamentar, ademais tomada sem a presença de representantes dos grupos 

parlamentares do CDS-PP, PCP, PEV e PAN, viola de forma manifesta e gritante o exposto 

legalmente, circunstância que não podemos deixar de assinalar. 
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