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Presidência da Repûblica

Decreto Presidencial Ns t5 /2015.

Considerando que é o domfnio püblico a existência de uma grave crise

politica que pôe em causa o normal funcionamento das instituiçôes da

Repüblica, crise essa agudizada pela circunstância do Presidente da

Assembleia Nacional ter induzido em erro os Deputados da Naçâo, bem

como pelo ültimo comunicado à Naçâo proferido pelo Primeiro-Ministro.

Tendo em conta QUê, pese embora os significativos esforços

empreendidos, o Primeiro-Ministro e o Presidente da Repüblica nâo

conseguiram ultrapassar as incompatibilidades de relacionamento
institucional e que o nâo regular funcionamento das instituiçôes tem
provocado danos irreparâveis ou de dificil reparaçâo às instituiçôes do

Estado, à consolidaçâo da democracia constitucional e constitui bloqueio
à necessâria conjugaçâo de esforços para materializaçâo dos designios

nacionais.

Relembrando que o Governo é politicamente responsâvel perante o

Presidente da Repüblica, nâo sendo essa relaçâo de hierarquia e
dependência funcional compatfvel com condutas que se consubstanciam

em deslealdade, desconsideraçâo e desrespeito institucional.

Reconhecendo ainda que hé uma quebra mütua do vinculo de confiança
que permite a subsistência de uma normal relaçâo institucional.

Tendo em conta que o Governo tem revelado preocupantes sinais

tendentes a obstruir a realizaçâo da justiça, susceptfvel de pôr em causa

a autonomia e independência do judiciârio.

Constatando a alteraçâo superveniente das circunstâncias e

pressupostos que garantiam a consubstanciaçâo dos propôsitos iniciais

de concluir a legislatura sem nenhuma vicissitude constitucional do

Governo.



Considerando ainda que foram cumpridas todas as formalidades
essenciais prescritas pela Constituiçâo da Repriblica.

O Presidente da Repüblica decreta, nos termos e para os efeitos do
alinea b) do n.e 1 do Artigo 69.e, conjugado com 'n.e 2 do Artigo 104.s,

bem como do artigo 7A.e, todos da Constituiçâo da Repüblica da Guiné-
Bissau, o seguinte:

Artigo 1o

É demitido o Governo chefiado pelo Eng.e Domingos Simôes Pereira.

Artigo 2s

Este Decreto Presidencial entra imediatamente em vigor.

Publique-se!

Bissau, 12 de Agosto de 20L5.

O Presi
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