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DIÁRIO DA REPÚBLICA — I SÉRIE-A
Artigo 3.o

O limite de emissão desta moeda comemorativa é
fixado em 635 000 000$.
Artigo 4.o
1 — Dentro do limite estabelecido no artigo anterior,
a Imprensa Nacional-Casa da Moeda, E. P., é autorizada
a cunhar até 15 000 espécimes numismáticos de prata
com acabamento «prova numismática» (proof), destinados à comercialização, nos termos do Decreto-Lei
n.o 178/88, de 19 de Maio.
2 — Os espécimes numismáticos serão cunhados em
liga de prata de toque 925/1000, com diâmetro de 40 mm,
peso de 28 g e o bordo serrilhado, sendo as tolerâncias
no peso e no toque de mais ou menos 1/100.
Artigo 5.o
As moedas destinadas à distribuição pública pelo respectivo valor facial são postas em circulação por intermédio e sob requisição do Banco de Portugal.
Artigo 6.o
As moedas cunhadas ao abrigo do presente diploma
têm curso legal, mas ninguém poderá ser obrigado a
receber em qualquer pagamento mais de 25 000$ nestas
moedas.
Visto e aprovado em Conselho de Ministros de 29
de Agosto de 1996. — António Manuel de Oliveira Guterres — Fernando Teixeira dos Santos.
Promulgado em 20 de Setembro de 1996.
Publique-se.

Moeda de Lisboa em colaboração com o Instituto Superior Técnico.
Foi ouvido o Banco de Portugal, nos termos do n.o 3
do artigo 8.o da sua Lei Orgânica, aprovada pelo Decreto-Lei n.o 337/90, de 30 de Outubro.
Assim:
Nos termos da alínea a) do n.o 1 do artigo 201.o da
Constituição, o Governo decreta o seguinte:
Artigo 1.o
1 — É autorizada a cunhagem pela Imprensa Nacional-Casa da Moeda, E. P., de uma moeda comemorativa
alusiva ao 150.o aniversário da fundação do Banco de
Portugal, com o valor facial de 500$.
2 — A moeda referida no número anterior será
cunhada em liga de prata de toque 500/1000 com 30 mm
de diâmetro e 14 g de peso, com uma tolerância de
mais ou menos 1/100 no peso e no toque, e bordo
serrilhado.
Artigo 2.o
1 — A gravura do anverso da moeda apresenta, no
centro do campo atravessado na vertical por uma faixa
listada, o escudo das armas nacionais assente na esfera
armilar, tendo por baixo o valor facial «500 Esc.», nas
laterais do campo, a legenda «República Portuguesa»
em disposição vertical e, junto ao rebordo lateral, uma
cercadura lisa.
2 — A gravura do reverso apresenta, ao centro do
campo atravessado na vertical por uma faixa listada,
o emblema do Banco de Portugal, tendo por baixo as
datas «1846.1996», nas laterais do campo, a legenda
«Banco de Portugal» em disposição vertical e, junto ao
rebordo lateral, uma cercadura lisa.

O Presidente da República, JORGE SAMPAIO.
Artigo 3.o
Referendado em 25 de Setembro de 1996.
O Primeiro-Ministro, António Manuel de Oliveira
Guterres.
o

Decreto-Lei n. 192/96
de 9 de Outubro

Comemora-se este ano o sesquicentenário da fundação do Banco de Portugal, em 19 de Novembro de
1846, por fusão do Banco de Lisboa e da Companhia
Confiança Nacional.
Num já longo e prestigiante percurso que vai desde
a sua afirmação inicial como o mais importante banco
comercial do País, a que se seguiu um acréscimo da
sua vocação pública, enquanto banco emissor, banqueiro
do Estado e de Caixa Geral do Tesouro e que culmina
com o actual desempenho das funções inerentes ao
Banco Central da República Portuguesa, muitos foram
os momentos em que o seu desempenho foi de importância crucial para o País.
Afigura-se assim da maior oportunidade assinalar esta
efeméride pela emissão de uma moeda comemorativa
de prata de circulação corrente e pela cunhagem de
espécimes numismáticos bimetálicos de prata e ouro,
de características inéditas a nível mundial, com recurso
a tecnologia inovadora desenvolvida pela Casa da

O limite de emissão desta moeda comemorativa é
fixado em 317 500 000$.
Artigo 4.o
1 — Dentro do limite estabelecido no artigo anterior,
a Imprensa Nacional-Casa da Moeda, E. P., é autorizada
a cunhar até 10 000 espécimes numismáticos de prata
e até 5000 espécimes numismáticos bimetálicos lamelares de prata e ouro, ambos com acabamento «prova
numismática» (proof), destinados à comercialização, nos
termos do Decreto-Lei n.o 178/88, de 19 de Maio.
2 — Os espécimes numismáticos, cunhados em liga
de prata de toque 925/1000, têm o diâmetro de 30 mm,
peso de 14 g e o bordo serrilhado, sendo as tolerâncias
no peso e no toque de mais ou menos 1/100.
3 — Os espécimes numismáticos bimetálicos lamelares de prata e ouro têm o diâmetro de 30 mm, peso
total de 17,1 g e o bordo serrilhado, sendo constituídos
por um disco de prata de toque 925/1000, peso de 14 g
e tolerância no peso e no toque de mais ou menos 1/100,
sobre o qual é cunhado conjuntamente, no reverso desta
moeda, um segundo disco de ouro de toque 916,6/1000,
peso de 3,1 g, tolerância de mais ou menos 1/100 e
no peso de mais ou menos 5/100.
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DIÁRIO DA REPÚBLICA — I SÉRIE-A
Artigo 5.o

As moedas destinadas à distribuição pública pelo respectivo valor facial são postas em circulação por intermédio e sob requisição do Banco de Portugal.
Artigo 6.o
As moedas cunhadas ao abrigo do presente diploma
têm curso legal, mas ninguém poderá ser obrigado a
receber em qualquer pagamento mais de 20 000$ nestas
moedas.
Visto e aprovado em Conselho de Ministros de 29
de Agosto de 1996. — António Manuel de Oliveira Guterres — Fernando Teixeira dos Santos.
Promulgado em 20 de Setembro de 1996.
Publique-se.
O Presidente da República, JORGE SAMPAIO.
Referendado em 25 de Setembro de 1996.
O Primeiro-Ministro, António Manuel de Oliveira
Guterres.

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Acórdão n.o 963/96 — Processo n.o 329/96
Acordam, em plenário, no Tribunal Constitucional:
I
1 — O representante do Ministério Público junto
deste Tribunal, fundado no n.o 3 do artigo 283.o da
Constituição e no artigo 82.o da Lei n.o 28/82, de 15
de Novembro, veio solicitar que fosse declarada, com
força obrigatória geral, a inconstitucionalidade da norma
constante da primeira parte do artigo 2.o do Decreto-Lei
n.o 28 039, de 14 de Setembro de 1937, e dos artigos 1.o,
§ 1.o, 2.o e 8.o, estes do Decreto n.o 28 040, da mesma
data, concernentes à competência do júri avindor e do
presidente da câmara no processo de arrancamento de
plantações ou sementeiras efectuadas contra as disposições dos indicados artigos 2.o e da Lei n.o 1951, de
9 de Março de 1937.
Suportando o seu pedido, indicou o requerente que
tais normas foram explicitamente julgadas inconstitucionais, por violação dos artigos 113.o, n.o 2, 114.o, n.o 1,
e 205.o da lei fundamental, através dos Acórdãos deste
Tribunal n.os 630/95, 16/96 e 17/96.
O Primeiro-Ministro, notificado que foi nos termos
e para os efeitos do artigo 54.o da Lei n.o 28/82, não
veio a pronunciar-se sobre o pedido.
Cumpre decidir.
II
1 — Efectivamente, por intermédio dos acórdãos
acima mencionados (os Acórdãos n.os 630/95 e 16/96
encontram-se publicados na 2.a série do Diário da República, de, respectivamente, 18 de Abril de 1996 e 15
de Maio do mesmo ano, sendo o Acórdão n.o 17/96
ainda inédito) foram julgadas inconstitucionais, por violação do princípio da reserva da função jurisdicional
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consagrada no n.o 1 do artigo 205.o, conjugado com
os artigos 113.o, n.o 2, 114.o, n.o 1, e 205.o, n.o 2, todos
da Constituição, as normas constantes da primeira parte
do artigo 2.o do Decreto-Lei n.o 28 039 e dos artigos 1.o,
e seu § 1.o, 2.o e 8.o, estes do Decreto n.o 28 040.
Estão, assim, in casu, reunidos os pressupostos condicionadores do presente pedido. Isso, todavia, não invalida que agora o Tribunal se deixe de debruçar sobre
a análise da questão posta, pois que o julgamento de
inconstitucionalidade efectuado em três recursos
visando a fiscalização concreta da constitucionalidade
e em que estejam em causa as mesmas normas não
implica, de todo, um automatismo que conduza a uma
declaração de um tal vício.
Simplesmente, a argumentação que foi carreada aos
citados arestos continua a convencer a maioria do Tribunal, que, assim, não divisa a necessidade, quer de
aprofundamento da mesma, quer da busca de uma outra
eventual fundamentação.
De onde se impor a reiteração, no presente aresto,
da corte argumentativa que em tais decisões foi utilizada.
2 — Disse-se, inter alia, no Acórdão n.o 630/95:
«1 — ‘Considerando que as florestas constituem uma
riqueza nacional essencial, que um país não pode dispensar sob o ponto de vista económico, visto elas desempenharem uma influência bem definida sobre o regime
das águas, sobre o clima local e sobre a actividade geral;
considerando que evitar a desarborização e promover
o aproveitamento racional do solo continental é missão
patriótica que se impõe, tanto mais que a arborização
deve considerar-se como uma das operações culturais
das mais produtivas e na actualidade das mais frutuosas;
considerando finalmente que, se algumas obrigações se
fixam para os proprietários das matas, lhes são dadas
compensações que garantem a propriedade e os arvoredos contra incêndios, gados e epifítias e que pela criação de estações de experimentação florestal e escola
de resinagem se promove o ensino e racionalização das
ciências florestais, com o que muito vêm a aproveitar
os proprietários das matas’ (cf. o respectivo preâmbulo),
foi publicado o Decreto n.o 13 658, de 20 de Maio de
1927, definindo um quadro legal de protecção da riqueza
florestal do País.
Este diploma estabelecia, no § único do seu artigo 5.o,
a proibição de plantação de eucaliptos a menos de 20 m
de campos agricultados, quando entre estes e o local
da plantação se não interpusessem estrada, rio, ribeiro,
edifício, ou no caso de os referidos terrenos de cultura
se encontrarem a um nível superior em 4 m ao da base
da plantação.
O Decreto n.o 16 953, de 8 de Junho de 1929, veio
dar nova redacção àquele preceito, mantendo porém,
no essencial, o regime de limitação ao plantio de eucaliptos que nele se estabelecia. O mesmo, aliás, pode
dizer-se relativamente à Lei n.o 1951, de 9 de Março
de 1937, que, alargando embora aquele regime às acácias, preservou a intenção do legislador de 1927, concedendo aos terrenos cultivados protecção contra a proximidade daquelas espécies arbóreas.
É neste contexto normativo que vieram a ser publicados o Decreto-Lei n.o 28 039 e o Decreto n.o 28 040,
ambos de 14 de Setembro 1937, os quais procederam
à alteração do regime de proibição da plantação de eucaliptos e outras espécies florestais, ao mesmo tempo que
reformularam, no plano orgânico e processual, o arran-

