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Introdução 

 

A Petição n.º 63/XIII/1.ª deu entrada na Assembleia da República em 23 de fevereiro de 2016, 

por via eletrónica, tendo baixado à Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto, 

para apreciação, no dia 29 de fevereiro, por despacho da Senhora Vice-Presidente da 

Assembleia da República, Deputada Teresa Caeiro. 

 

 

I. A petição 

 

1. A peticionária vem solicitar a intervenção da Assembleia da República, no sentido de 

impedir que o Ateneu Comercial de Lisboa seja vendido. 

2. A favor da sua pretensão, alega o seguinte: 

2.1. O Ateneu Comercial de Lisboa foi fundado por um grupo de empregados do comércio, 

em 1880, com fins de carácter eminentemente cultural, sendo que, posteriormente, ali 

passaram a desenvolver-se também atividades recreativas e desportivas; 

2.2. Para além dos associados, também a sociedade em geral passou a poder beneficiar 

dos serviços prestados no Ateneu, que assumiu um papel fundamental junto de uma 

“comunidade residente maioritariamente precária na satisfação das necessidades”; 

2.3. Com mais de 130 anos de existência, o Ateneu tem desenvolvido um trabalho 

meritório e que tem sido reconhecido ao longo do tempo, por nomes incontornáveis da 

nossa história; 

2.4. O Ateneu é uma Instituição de Utilidade Pública, por Decreto de 23 de junho de 1926, 

e encontra-se agora numa situação de insolvência, por força de adversidades várias. 

 

Assim, a peticionária reclama um Ateneu vivo, capaz de se auto financiar, aberto à comunidade 

e à satisfação das suas necessidades, mantendo e recuperando todas as atividades culturais, 

recreativas e desportivas que dedicou à comunidade onde se insere e aos mais desfavorecidos, 

recuperando, desta forma, os fins a que foi destinado pelos seus fundadores. 

 

 

II. Análise preliminar para a admissibilidade da petição 

 

1. O objeto da petição está especificado e o texto é inteligível, encontrando-se identificado o 

subscritor, estando também presentes os demais requisitos formais estabelecidos no artigo 
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9.º da Lei de Exercício do Direito de Petição/LDP, Lei nº 43/90, de 10 de Agosto, alterada e 

republicada pela Lei n.º 45/2007, de 24 de agosto.  

2. Foi anexada à petição uma listagem de 1691 subscritores, verificando-se, no entanto, que da 

mesma consta apenas o nome, sem indicação de qualquer documento de identificação, não 

cumprindo, desta forma, o disposto no n.º 3 do artigo 6.º da Lei de Exercício do Direito de 

Petição/LDP, Lei nº 43/90, de 10 de Agosto, alterada e republicada pela Lei n.º 45/2007, de 

24 de agosto. 

3. Alertada para este facto e para a possibilidade de fazer chegar os elementos em falta, no 

prazo de 30 dias a contar da data da admissão da petição, a peticionária comunicou que 

criou uma nova petição no sítio Petição Pública, com o mesmo texto e com solicitação da 

identificação dos subscritores. Esta petição conta, neste momento, com mais de 3.000 

assinaturas. 

4. Consultada a base de dados da atividade parlamentar, não se localizou nenhuma outra 

petição ou qualquer iniciativa legislativa sobre esta matéria, na presente Legislatura.  

5. Dado que a petição cumpre os requisitos formais estabelecidos, entende-se que não se 

verificam razões para o seu indeferimento liminar - nos termos do artigo 12.º da Lei de 

Exercício do Direito de Petição – pelo que se propõe a admissão da petição. 

6. Assim, entende-se que a matéria peticionada pode inserir-se nas funções de fiscalização dos 

atos do Governo e da Administração por parte da Assembleia da República. 

 

 

III. Tramitação subsequente 

 

1. Dado que se trata de uma petição que tem um subscritor, não é obrigatória a sua audição 

perante a Comissão (artigo 21.º, n.º 1 da LDP), a publicação no Diário da Assembleia da 

República/DAR (artigo 26.º, n.º1, alínea a), idem) e a apreciação em Plenário (artigo 24.º, n.º 

1, alínea a) da LDP). (Caso seja, entretanto, recebida a listagem de assinaturas com 

identificação dos subscritores, ou na eventualidade de a Comissão deliberar sobre a eventual 

aceitação da lista de 1691 subscritores, que foi anexada à Petição, proceder-se-á em 

conformidade). 

2. Atendendo ao procedimento aprovado pela Comissão para as petições que tenham até 

4.000 subscritores, proceder-se-á à audição do peticionário pelo Deputado relator, em 

reunião aberta a todos os Deputados da Comissão. 

3. Propõe-se que se questione o Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, para que se 

pronuncie sobre a petição, no prazo de 20 dias, ao abrigo do disposto nos n.ºs 4 e 5 do 

artigo 20.º, conjugado com o artigo 23.º, da Lei de Exercício do Direito de Petição:  

http://dre.pt/pdf1sdip/2007/08/16300/0567305680.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/2007/08/16300/0567305680.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/2007/08/16300/0567305680.pdf
http://peticaopublica.com/psign.aspx?pi=PT80199
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4. Sugere-se ainda que, no final, a Comissão pondere a remessa de cópia da petição e do 

respetivo relatório aos Grupos Parlamentares e ao Governo, para tomada das 

medidas que entendam pertinentes, nos termos do artigo 19.º da Lei de Exercício do 

Direito de Petição. 

5. A Comissão deve apreciar e deliberar sobre a petição no prazo de 60 dias a contar da data 

da sua admissão, em cumprimento do estabelecido no n.º 6 do artigo 17.º da citada Lei.  

 

 

IV. Conclusão 

 

1. A petição é de admitir; 

2. Tendo em conta que tem apenas um subscritor, não é obrigatória a sua publicação 

integral no DAR, a audição da peticionária na Comissão e a apreciação em Plenário; 

3. Será efetuada a audição da peticionária pelo Deputado relator, em reunião aberta a todos 

os Deputados da Comissão. Caso seja, entretanto, recebida a listagem de assinaturas 

com identificação dos subscritores, proceder-se-á em conformidade; 

4. Deverá questionar-se o Presidente da Câmara Municipal de Lisboa para que se 

pronuncie sobre a petição. 

 

Palácio de S. Bento, 14 de março de 2016 

 

 

A assessora da Comissão 

Cristina Tavares 


