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Lisboa, 24 de julho de 2012

Nos termos do artigo 136°, n" 1, da Constituicao, junto devolvo, sem
prornulgacao, 0 Decreto da Assembleia da Republica n? 60IXII sobre
"Reorganizacao administrativa de Lisboa", recebido na Presidencia da
Republica no dia 11 do corrente para ser promulgado como Lei, com os
fundamentos constantes da mensagem que anexo.

Apresento a Vossa Excelencia os meus respeitosos cumprimentos,

Sua Excelencia
Dra. Assuncao Esteves
Presidente da Assembleia da Republica
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Senhora Presidente da Assembleia da Republica

Excelencia,

Tendo recebido, no dia 11 de julho de 2012, para ser promulgado

como lei, 0 Decreto n." 60/XII da Assembleia da Republica relativo a
reorganizacao administrativa de Lisboa, decidi, nos termos do artigo 136°

da Constituicao, nao promulgar aquele diploma, com os fundamentos

seguintes:

1. as municipios e as freguesias constituem urn elemento fundamental

na organizacao administrativa do nosso territorio, enraizado numa

tradicao municipalista que, ao longo do tempo, foi legitimada e

preservada pelas populacoes. Acresce que, desde a entrada em vigor da

Constituicao de 1976, se tern verificado urn alargamento das atribuicoes

e competencias das autarquias locais, que constituem hoje uma malha de

proximidade com competencias e responsabilidades nas politicas

publicas com forte impacto na gestae e organizacao dos espacos em que

vivemos e, muitas vezes, nas respostas mais imediatas aos problemas

sociais dos cidadaos.



2. 0 patrim6nio politico e social que as autarquias representam hoje em

Portugal nao pode constituir urn entrave a modernizacao da organizacao

administrativa do territ6rio, devendo ser visto, pelo contrario, como urn

elemento de proximidade e urn capital de experiencia para que se

encontrem as melhores solucoes para uma gestae eficiente e racional

dos recursos do pais.

3. Entendeu a Assembleia da Republica aprovar, em votacao final

global, em 1 de junho de 2012, 0 presente diploma relativo a
reorganizacao administrativa de Lisboa.

4. No decurso dos trabalhos parlamentares, designadamente na reuniao

plenaria de 15 de junho, foram expressas duvidas quanta a fiabilidade

do texto aprovado no que diz respeito a definicao dos limites de

freguesias e do municipio de Lisboa que constam no artigo 9° do

diploma, constatando-se ainda que os grupos parlamentares

representados na Assembleia da Republica nao chegaram a urn

consenso quanta a forma de corrigir este erro, designadamente em sede

de redaccao final do diploma.

A existencia de erro foi tambem transmitida ao Presidente da Republica

pelos Presidentes das Camaras Municipais de Lisboa e de Loures.



7. Tarnbem importa acautelar que 0 poder de veto politico do

Presidente da Republica, consagrado constitucionalmente, nao seja

utilizado para dirimir duvidas desta natureza.

5. Face a esta situacao, esta-se perante a singular circunstancia de ser

enviado ao Presidente da Republica para prornulgacao urn texto

legislativo em relacao ao qual 0 seu pr6prio autor expressa,

previamente, duvidas quanta a exatidao do mesmo.

6. Neste contexto, 0 Presidente da Republica nao pode deixar de notar,

como ja fez em anteriores ocasioes, que a qualidade e 0 rigor na

producao das leis sao urn imperativo da maior importancia para a

seguranca juridica e para 0 estabelecimento de uma relacao de

confianca e de respeito dos cidadaos perante 0 Estado. 0 rigor deve ser

uma condicao sine qua non em todas as fases do processo legislativo.

8. E, por outro lado, indispensavel que, sendo este diploma devolvido a
Assembleia da Republica, sem promulgacao, sejam esclarecidas todas

as duvidas em materia de consulta dos orgaos das autarquias abrangidas

no mesmo por alteracoes a sua area.



Assim, decidi devolver a Assembleia da Republica, sem

promulgacao, 0 Decreto n." 60/XII da Assembleia da Republica relativo

a reorganizacao administrativa de Lisboa, para que seja objeto de nova

apreciacao.

9. Note-se que estando em vigor a Lei n.? 22/2012, de 30 de maio, que

estabelece 0 processo de reorganizacao administrativa territorial, 0 rigor

com que a iniciativa legislativa da reorganizacao administrativa de

Lisboa for tratada nao deixara de ter consequencias nos casos que lhe

poderao seguir.

Com elevada consideracao,

Palacio de Belern, 24 de julho de 2012

o PRESIDENTE DA REPUBLICA

t·U ~~
Anibal Cavaco Silva


