
CAMARA MUNICIPAL D E LIS BOA 

GABINETE DO PRESIOENTE 

'l'ranscri~ao do Despacho do Presidente 

Assunto: Direito de manifestas;ao 

Administracii.o Interna 

Nota do Ministerio da 

"1. Resulta claro destas duas informa<;;6es que, no minimo, nao se retira 

do quadro legislative emergente da Lei Orgii.nica n° 1/2011 de 30 de 

Novembro urn sentido univoco quanto as atribui<;6es municipais e as 

competencias do Presidente da Camara Municipal quanto ao exercicio 

do direito de manifesta<;ii.o. 

Atento o melindre constitucional, nii.o parece curial conformarmo-nos 

com tal equivocidade quando esta em causa o exerclcio e garantia de 

dircitos fundamentais. 

eventual recomendac;:ao das providencias legislativas adequadas a 

clarificac;:ao univoca do quadro normative. 

2. Atentas as duvidas, deveria S. Exa. o MAl suscitar junto do Conselho 

Consultive da PGR pronuncia esclarecedora ou, em alternativa, tomar a 

iniciativa de proceder a clarificac;:ao legislativa. 

3. Entretanto, parece c!aro que deve ser evitado qualquer conflito com a 

PSP e o MAl, pelo que ate clarificac;:ao da competencia do PCML, deve 

ser seguida a interpreta<;ii.o de que nii.o disponho de competencia para 

impedir ou condicionar o exercicio do direito constitucional de 

manifestac;:ii.o. 

Alias, seria institucionalmente inaceitavel que tal competencia recaisse 

sobre entidade privada do poder de ordenar as correspondentes 

medidas de policia e de assegurar que as forc;:as policiais as 

assegurariam, se necessaria, a sua execuc;:ao. Tal s6 contribuiria para 

::iesprestigiar a autoridade publica. 



CAMARA MUNICIPAL D E LIS BOA 

GABINETE 00 PRESIDENTE 

Por outro !ado, independentemente do que resulte da lei, a Policia 

Municipal niio disp6e de efetivo, equipamento e capacidade de exercer 

tais func;:oes, que nunca lhe foram cometidas expressamente. 

4. Assim, sempre que nos for comunicada a realizac;:iio de 

manifesta.;;oes. 

a) - Devem os promotores ser informados de imediato que nos 

limitamos a receber a comunica<;il.o e a reencaminha-la para o Gabinete 

de S. Exa. o MAl e do Senhor COMETLIS/PSP para os fins legalmente 

previstos no DL n" 406/74, de 29 de Agosto; 

b) - Remeter a comunica.;:ao ao MAl e ao COMETLIS/PSP, 

informando que o Municipio nao dispoe de competencia legal 

inequivoca, nem de meios de policia necessarios ao exercicio do 

disposto no DL 11° 406/74 de 29 de Agosto, pelo que nos limitamos a 
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responsaveis por eventuais danos que resultam da aq:ii.o ou omissao no 

tratamento da comunicac;:ao. 

13. Abril. 2013 

a) Antonio Costa" 


