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ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

Lei n.o 4/97
de 10 de Fevereiro

Autoriza o Governo a rever o regime do ilícito de mera ordenação
social aplicável ao licenciamento e fiscalização dos estabe-
lecimentos que desenvolvem actividades de apoio social no
âmbito da segurança social.

A Assembleia da República decreta, nos termos dos
artigos 164.o, alínea e), 168.o, n.o 1, alínea d), e 169.o,
n.o 3, da Constituição, o seguinte:

Artigo 1.o

Objecto

Fica o Governo autorizado a aprovar o regime do
ilícito de mera ordenação social aplicável à violação de
normas relativas ao licenciamento e fiscalização dos
estabelecimentos que desenvolvam actividades de apoio
social no âmbito da protecção social.

Artigo 2.o

Sentido e extensão

A autorização referida no artigo anterior tem o
seguinte sentido e extensão:

a) Estabelecer contra-ordenações aplicáveis às pes-
soas singulares, puníveis com coima cujo mon-
tante se poderá elevar até ao valor máximo de
2 000 000$, visando sancionar:

1) A abertura e funcionamento dos estabe-
lecimentos que não se encontrem licen-
ciados nem disponham de autorização
provisória de funcionamento, de harmo-
nia com a legislação aplicável;

2) A inadequação das instalações, bem como
as deficientes condições de higiene e segu-
rança, face aos requisitos legalmente
estabelecidos;

3) A inexistência injustificada do pessoal
técnico e auxiliar indicado no respectivo
mapa;

4) A alimentação claramente deficiente para
as necessidades dos utentes;

5) O excesso de lotação em relação à capa-
cidade autorizada para o estabeleci-
mento;

6) O impedimento das acções de fiscali-
zação;

7) A violação de quaisquer outras normas
ou exigências legais;

b) Punir os factos praticados com negligência,
sendo em tais casos os limites mínimos e máxi-
mos das coimas reduzidos a metade;

c) Estabelecer, simultaneamente com a coima, as
seguintes sanções acessórias:

1) Interdição do exercício da actividade em
quaisquer estabelecimentos abrangidos
pelo artigo 1.o;

2) Privação do direito a subsídio ou bene-
fício outorgado por entidade ou serviço
público;

3) Encerramento do estabelecimento;
4) Suspensão do alvará ou da autorização

provisória;

d) Determinar a publicidade das decisões defini-
tivas que apliquem coima de montante igual ou
superior a 200 000$ ou decretem o encerra-
mento do estabelecimento.

Artigo 3.o

Duração

A autorização concedida pela presente lei tem a dura-
ção de 90 dias.

Aprovada em 19 de Dezembro de 1996.

O Presidente da Assembleia da República, António
de Almeida Santos.

Promulgada em 24 de Janeiro de 1997.

Publique-se.

O Presidente da República, JORGE SAMPAIO.

Referendada em 27 de Janeiro de 1997.

O Primeiro-Ministro, António Manuel de Oliveira
Guterres.

Lei n.o 5/97
de 10 de Fevereiro

Lei Quadro da Educação Pré-Escolar

A Assembleia da República decreta, nos termos dos
artigos 164.o, alínea d), e 169.o, n.o 3, da Constituição,
o seguinte:

CAPÍTULO I

Objecto

Artigo 1.o

Objecto

A presente lei quadro, na sequência dos princípios
definidos na Lei de Bases do Sistema Educativo, con-
sagra o ordenamento jurídico da educação pré-escolar.

CAPÍTULO II

Princípios gerais

Artigo 2.o

Princípio geral

A educação pré-escolar é a primeira etapa da edu-
cação básica no processo de educação ao longo da vida,
sendo complementar da acção educativa da família, com
a qual deve estabelecer estreita cooperação, favorecendo
a formação e o desenvolvimento equilibrado da criança,
tendo em vista a sua plena inserção na sociedade como
ser autónomo, livre e solidário.

Artigo 3.o

Educação pré-escolar

1 — A educação pré-escolar destina-se às crianças
com idades compreendidas entre os 3 anos e a idade
de ingresso no ensino básico e é ministrada em esta-
belecimentos de educação pré-escolar.


