
Mensagem it Assembleia da Republica

Tendo promulgado, para ser publicado como lei, 0 Decreto da
Assembleia da Republica n? 110lXII - "Reorganizacao Administrativa do
Territorio das Freguesias", entendi dirigir a essa Assembleia, no uso da
faculdade prevista na aline a d) do artigo 133° da Constituicao, a seguinte
mensagem:

Esta lei procede a uma profunda alteracao da cornposicao territorial das
freguesias, sem paralelo no nosso Pais nos ultimos 150 anos. Surge em
cumprimento do disposto na Lei n" 2212012, de 30 de maio, que estipula a
reorganizacao administrativa do territorio das freguesias e na sequencia do
compromisso assumido pelo Govemo portugues no Memorando de
Entendimento Sobre as Condicionalidades de Politica Economica, assinado em
17 de maio de 2011, de proceder a uma reducao significativa das autarquias
locais para entrar em vigor no proximo cicIo eleitoral.

Teve-se ainda presente que a criacao, extincao e modificacao das
autarquias locais e materia de reserva absoluta de competencia legislativa da
Assembleia da Republica.

As alteracoes agora consagradas no presente diploma e nos respetivos
anexos, e a criacao de novas freguesias, quer por agregacao quer por alteracao
dos limites territoriais, tern implicacoes em mais de duas centenas de
municipios e reduzem em mais de mil 0 numero de freguesias.

Em face desta alteracao profunda no ordenamento territorial do Pais,
com implicacoes aos mais diversos niveis - e, designadamente, na organizacao



do processo eleitoral-, considero que deverao ser tomadas, com a maior
premencia, todas as medidas politicas, legislativas e administrativas de modo a
que as eleicoes para as autarquias locais, que irao ter lugar entre setembro e
outubro deste ano, decorram em condicoes de normalidade e transparencia
democraticas, assegurando quer 0 exercicio do direito de voto e de
elegibilidade dos cidadaos nos termos previstos na lei, quer a total
autenticidade dos resultados eleitorais.

Neste contexto, importa ter presente que, para alem da representacao
politica e do service publico de proximidade que prestam, as freguesias sao as
unidades administrativas nucleares em que esta alicercada a organizacao
territorial do recenseamento eleitoral.

E, assim, imperioso que a adaptacao do recenseamento eleitoral a
reorganizacao administrativa agora aprovada se realize atempadamente e que
os cidadaos eleitores disponham, em tempo util, de informacao referente a
freguesia onde votam e ao respetivo numero de eleitor, de modo a que nao se
repitam problemas verificados num passado recente, nomeadamente nas
eleicoes presidenciais.

Por outro lado, devem ser tornados em consideracao os prazos
estipulados pela Lei Organica n" 112001, de 14 de agosto, em particular 0

disposto no n? 2 do seu artigo 12°, que determina 0 seguinte: "Para as eleicoes
gerais 0 mimero de mandatos de cada orgao autarquico sera definido de acordo
com os resultados do recenseamento eleitoral, obtidos atraves da base de dados
central do recenseamento eleitoral e publicados pelo Ministerio da
Administracao Intema no Didrio da Republica com a antecedencia de 120 dias
relativamente ao termo do mandato."

Refira-se ainda que as Camaras Municipais e as Juntas de Freguesia tern
competencias proprias na organizacao do ato eleitoral e que 0 seu apoio a esse
processo, num momento em que a configuracao das unidades eleitorais sofre
alteracoes profundas, reveste-se de importancia acrescida.



Tendo em conta os pontos atras referidos, e outros que 0 Parlamento, 0

Govemo e a Administracao venham a considerar relevantes e merecedores de
especial atencao, reitero 0 meu entendimento de que devem ser tomadas todas
as medidas adequadas a assegurar a boa organizacao do processo eleitoral,
garantindo, assim, 0 exercicio dos direitos constitucionalmente consagrados e 0

cumprimento pleno das regras democraticas,

Palacio de Belem, 16 de janeiro de 2013


