
 
 

Comissão de Ambiente, Ordenamento do Território e Poder Local 
 

  

 NOTA DE ADMISSIBILIDADE  

 

 

 

Petição n.º 143/XII/1.ª  

 

ASSUNTO: Pretende suscitar a inconstitucionalidade junto da Assembleia da 
República e demais instâncias com competência para apreciação preventiva e 
sucessiva da legalidade e inconstitucionalidade da alteração ao Projeto de lei n.º 
120/XII/1.ª, sobre a reorganização administrativa de Lisboa apresentada e aprovada, 
na especialidade, no dia 1 de junho de 2012.  

Entrada na AR: 20 de junho de 2012  

Nº de assinaturas: 1 

Peticionário: Anabela Coito 

http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePeticao.aspx?BID=12255
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Introdução 

 Nos termos do despacho n.º 2/XII de S. Exa a Presidente da Assembleia da República, de 1 de Julho 

de 2011, determinou o Senhor Vice-Presidente da Assembleia da República, em 20 de junho de 

2012, remeter à Comissão de Ambiente, Ordenamento do Território e Poder Local a presente petição 

individual on-line, sobre o assunto em epígrafe. 

 

I. A petição 

1- No documento em causa, do qual é primeira subscritora Anabela Coito, a peticionária após 

historiar a tramitação legislativa respeitante ao Projeto de Lei n.º 120/XII/1.ª ( PSD e PS)- sobre a  “ 

Reorganização administrativa de Lisboa” vem através desta petição contestar o texto final do Projeto 

de Lei n.º 120/XII/1.ª , aprovado na sessão plenária de 1 de junho de 2012 , alegando falta de 

transparência, ilegalidade e inconstitucionalidade do mesmo. 

2- Alega, a mesma, que a proposta de alteração ao texto de substituição à citada iniciativa 

apresentado e aprovado, na especialidade, em 1 de junho de 2012  “ ..não foi objeto  de publicação 

no Diário da Assembleia da República, nem sequer de parecer das diversas entidades consultadas 

no âmbito deste procedimento legislativo, o que demonstra clara ilegalidade, inegável 

inconstitucionalidade e nenhuma transparência, por parte de quem, depois de todos os pareceres 

emitidos… ,vem submeter a aprovação da Assembleia da República, uma versão que altera os limites 

do concelho de Lisboa, à revelia, designadamente da Câmara Municipal de Lisboa, da Assembleia 

Municipal de Lisboa…”.  

3. Pretende a peticionária, em conclusão, suscitar a inconstitucionalidade junto da Assembleia da 

República e demais instâncias com competência para apreciação preventiva e sucessiva da 

legalidade e inconstitucionalidade da alteração ao Projeto de lei n.º 120/XII/1.ª, sobre a reorganização 

administrativa de Lisboa apresentada e aprovada, na especialidade, no dia 1 de junho de 2012.  

 

II. Análise da petição e tramitação subsequente 

 

 

1. Verifica-se estar perante uma petição que cumpre os requisitos constitucionais, formais e de 

tramitação, estabelecidos no n.º 1 do artigo 52.º (Direito de petição e direito de acção popular) da 

Constituição da República Portuguesa, bem como no artigo 232.º do Regimento da Assembleia 

da República e designadamente nos artigos 9.º, 12.º, 17.º e seguintes da Lei nº 43/90, de 10 de 

http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=36624
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=36624
http://www.parlamento.pt/Legislacao/Paginas/ConstituicaoRepublicaPortuguesa.aspx#art52
http://www.parlamento.pt/Legislacao/Paginas/ConstituicaoRepublicaPortuguesa.aspx#art52
http://www.parlamento.pt/Legislacao/Documents/Legislacao_Anotada/RegimentoAR_Simples.pdf
http://www.parlamento.pt/Legislacao/Documents/Legislacao_Anotada/RegimentoAR_Simples.pdf
http://www.parlamento.pt/Legislacao/Documents/Legislacao_Anotada/ExercicioDireitoPeticao_Simples.pdf
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Agosto, com as alterações introduzidas pelas Leis nºs 6/93, de 1 de Março, 15/2003, de 4 de 

Junho e 45/2007, de 24 de Agosto (Exercício do Direito de Petição). 

2. Importa referir, que, á data da feitura da presente nota, não consta do sítio do parlamento, a 

existência de Decreto da Assembleia da República sobre esta matéria, pelo que se constata que 

este processo legislativo ainda não se encontra concluso.  

3. Anote-se, igualmente, que o objeto desta petição- “ suscitação da inconstitucionalidade, junto da 

Assembleia da República,” é manifestamente extemporâneo, em virtude de : 

 - Não existir Decreto da Assembleia da República, nos termos do artigo 159.º do Regimento e 

em consequência, não poder ter sido enviado para promulgação, como Lei, para o Senhor 

Presidente da República; 

 - Bem como, nesta fase processual, a solicitada intervenção dos Senhores Deputados na 

fiscalização abstrata da constitucionalidade, junto do Tribunal Constitucional, carecer de 

fundamento legal, por inexistência do objeto a fiscalizar.  

4. Apesar destas circunstâncias e visto não existir qualquer causa formal para o seu indeferimento 

liminar (artigo 12.º da Lei n.º 43/90), afigura-se ser de admitir a presente petição. 

5. Assinale-se ainda que o presente instrumento do exercício do direito de petição foi recebido na 

Assembleia da República ao abrigo do n.ºs 3 e 4 do artigo 9.º da referida Lei de Exercício do 

Direito de Petição, através do sistema de recepção electrónica de petições, pelo que vulgarmente 

se denomina “petição on-line”. Importa, por outro lado, assinalar que a presente petição não 

deverá ser objecto de apreciação em Plenário, nos termos do n.º 1 do artigo 24.º da Lei de 

Exercício do Direito de Petição, por se tratar de petição individual, nem pressupõe audição da 

peticionária (vd. n.º 1 do artigo 21.º da mesma Lei) ou publicação em DAR (vd. n.º 1 do artigo 

26.º da Lei). 

6. A Comissão deve apreciar a presente petição, no prazo de 60 dias a contar da data da reunião de 

Comissão, que delibere a sua admissibilidade, conforme dispõe o nº 6 do artigo 17.º da supra 

citada lei. 

7. Efetuada consulta à base de dados da actividade parlamentar e do processo legislativo (PLC) 

apurámos a existência das seguintes iniciativas sobre idêntica matéria: 

a. Projeto de Lei n.º 120/XII/1.ª ( PSD e PS)- “ Reorganização Administrativa de Lisboa”; 

b. Projeto de Lei n.º 164/XII/1.ª (CDS-PP) - “ Reorganização Administrativa de Lisboa”; 

c. Projeto de Lei n.º 183/XII/1.ª (BE) - “Cria a freguesia do Parque das Nações, no concelho 

de Lisboa; 

d. Projeto de Lei n.º 184/XII/1.ª (BE) - “Cria a freguesia do Telheiras, no concelho de Lisboa; 

http://www.parlamento.pt/Legislacao/Documents/Legislacao_Anotada/RegimentoAR_Simples.pdf
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=36624
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=36754
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=36808
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=36808
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=36807
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III. Conclusão 

 A presente Petição deve ser admitida, por não ocorrer nenhuma causa de indeferimento liminar, 

devendo ser nomeado Relator, seguindo-se os ulteriores termos até final. 

 

Palácio de S. Bento, 5 de Julho de 2012 

O Assessor da Comissão, 

 

 
 

Fernando Vasco 


