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Diploma Resumo Data 
Alterações, revogações e normas 

complementares 

Decreto-Lei nº 46139/1964 

Dá nova redacção ao artigo 458º do Código Administrativo - 
Procede à revisão da classificação dos concelhos e freguesias 

do continente e ilhas adjacentes, prevista no artigo 6º do 
referido Código, e regula a situação dos funcionários dos 
corpos administrativos abrangidos pela revisão da citada 

classificação. 

31-12-1964  

Decreto Regulamentar nº 
48/83 

Aprova o Regulamento sobre a Actividade Fotográfica e 
Cartográfica para Fins Civis 

14-06-1983 Alterado pelo Decreto-Lei nº 9/2002 

Lei Constitucional nº 1/2005 

Princípios relativos a categorias de autarquias locais e divisão 
administrativa, modificação dos municípios, Órgãos do 

município e Assembleia Municipal, nomeadamente nos art. 
236, 249, 250 e 251.  

23-10-1990 Sétima revisão constitucional 

Decreto do Presidente da 
República nº 58/90 

Ratifica a Carta Europeia de Autonomia Local, aprovada, para 
ratificação, pela Resolução da Assembleia da República n.º 

28/90, em 13 de Julho de 1990 
24-10-1990   

Resolução da Assembleia da 
República nº 28/90 

Aprovação, para ratificação, da Carta Europeia de Autonomia 
Local. Determina que “As autarquias locais devem ser 

consultadas previamente relativamente a qualquer alteração 
dos limites territoriais locais, eventualmente por via de 

referendo, nos casos em que a lei o permita.” 

24-10-1990   

Decreto-Lei nº 172/95 

As competências do IGP, no que concerne à delimitação 
administrativa, são as atribuídas ao ex-IPCC e que se 
encontram expressas, nomeadamente no art.º 13º 

(Delimitação de freguesias) e 14º (Aprovação da delimitação). 

18-07-1995   

Despacho conjunto nº 542/99 
É acometida ao IGP a responsabilidade da elaboração de uma 

carta administrativa que registe o estado de delimitação e 
demarcação das circunscrições administrativas do País. 

07-07-1999   
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Resolução do Conselho de 
Ministros nº 128/99 

Obrigatoriedade do IGP fornecer anualmente à DGAL as áreas 
das freguesias e dos municípios, e altitudes máxima e mínima 

por município. 
26-10-1999   

Lei nº 26/2001  
Alteração da denominação da freguesia de São Faustino de 

Vizela, no concelho de Guimarães 12-07-2001  

Decreto-Lei nº 244/2002  
Fixação dos níveis I, II e III da Nomenclatura das Unidades 

Territoriais para Fins Estatísticos (NUTS). 
05-11-2002   

Lei nº 62/2003 
Criação da freguesia de Corvite, no concelho de Guimarães, 

distrito de Braga 
22-08-2003  

Regulamento (CE) nº 
1059/2003 do Parlamento 

Europeu e do Conselho 

Instituição de uma Nomenclatura Comum das Unidades 
Territoriais Estatísticas. 

21-06-2003   

Decreto-Lei nº 68/2008 
Definição das Unidades Territoriais para efeitos da organização 

territorial das Associações de Municípios e das Áreas 
Metropolitanas. 

14-04-2008   

 


