
  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 30

  Cores: Cor

  Área: 13,82 x 17,91 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 98007171 10-03-2022

A criação de freguesias: 
uma lei para aplicar e rever 
POR 

António Offnelklo 
de Oliveira 
Fernanda Paula 
Oliveira 
Carlos José 
Batalhão 
Luís Filipe Mota 
Almeida * 

A Lei n.a 3 9/2021, de 24 de 
junho de 2021, estabelece 
um novo regime jurídico da 
criação, extinção e modifica-
ção de freguesias, colocando 
um largo conjunto de pro-
blemas de interpretação e 
aplicação que se enunciam 
sumariamente e tornam ne-
cessária uma urgente revi-
são da mesma. 

Em primeiro lugar, esta lei 
apenas cumpre parcialmen-
te o exigido pela Constitui-
ção, pois esta impõe a neces-
sidade de haver uma lei-qua-
dro de criação, extinção e 
modificação das freguesias e 
esta lei trata fundamental-
mente de estabelecer apenas 
o regime de criação. 

Em segundo lugar, a As-
sembleia da República auto-

  

limitou o seu poder de legis-
lar nesta matéria, fazendo 
depender a criação de novas 
freguesias da vontade de as-
sembleias de freguesias e de 
assembleias municipais que 
podem não ter interesse nes-
sa criação. A Assembleia da 
Repúblicapode apreciar com 
objetividade os requisitos e 
a vontade politica de criação 
da nova freguesia, e, por isso, 
deveria ter a palavra decisi-
va, ainda que com parecer 
dos órgãos das autarquias 
implicadas. 

Em terceiro lugar, esta é 
uma lei que coloca dúvidas 
sobre o momento das elei-
ções para os órgãos das novas 
freguesias. Uns entendem 
que devem ocorrer eleições 
com mandato até 2025, após 
a publicação da lei de criação 
de uma nova freguesia; ou-
tros entendem que as elei-
çõesparaosórgãos das novas 
freguesias só poderão ocorrer 
em 2025, dado o texto da lei 

Em quarto lugar, tendo em 
vista a correção da reforma 
de 2013, prevê-se um proce-
dimento designado de espe-
cial, simplificado e transitó-

  

rio de criação de freguesias, 
que é muito pouco simplifi-
cado e praticamente inútil a 
vários títulos: (i) exige que 
haja um "erro manifesto e 
excecional que cause prejuí-
zo às populações", mas não 
esclarece de que erro se trata; 
(ii) fala em simplificação, 
mas continua a ter um pro-
cedimento tão minucioso 
como o geral; (iii) exige-se 
queo procedimento seinicie 
impreterivelmente até ao fi-
nal deste ano de 2022, supos-
tamente pelos prejuízos tra-
zidos às populações, mas 
nada diz sobre a data da elei-
ção dos órgãos das novas fre-
guesias criadas ao seu abrigo. 

Em quinto lugar, esta lei al-
tela a designação de quase 
todas as freguesias do país 
até agora denominadas 
uniões de freguesia sem 
qualquer explicação. 

Importa começar a aplicar, 
desde já, a presente lei, mas 
urge, ao mesmo tempo, uma 
revisão da mesma, tarefa da 
responsabilidade abso luta da 
Assembleia da República. 
* coautores do livro "Lei de 
criação de Freguesias Anotada" 


