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Artigo 14.o

Legislação subsidiária

1 — Em tudo o que não esteja previsto na presente
lei, designadamente em matéria de tutela administrativa
e jurisdicional, responsabilidade civil e sanções, são apli-
cáveis, consoante o caso, as disposições dos artigos 33.o
a 49.o da Lei da Protecção de Dados e as normas san-
cionatórias previstas na legislação sobre telecomuni-
cações.

2 — São sempre puníveis a tentativa e a negligência.

Artigo 15.o

Preterição de regras de segurança e violação do dever
de confidencialidade

Constituem contra-ordenação, punível com a coima
prevista no artigo 33.o, n.o 2, do Decreto-Lei
n.o 381-A/97, de 30 de Dezembro:

a) A preterição de regras de segurança previstas
no artigo 4.o;

b) A violação do dever de confidencialidade pre-
visto no artigo 5.o

Artigo 16.o

Outras contra-ordenações

1 — Praticam contra-ordenação, punível com coima
de 100 000$ a 1 000 000$, as entidades que:

a) Não assegurarem o direito de informação ou
de obtenção do consentimento, nos termos pre-
vistos no artigo 5.o, n.o 3;

b) Não observarem as obrigações estabelecidas nos
artigos 6.o a 12.o

2 — A coima é agravada para o dobro dos seus limites
mínimo e máximo se a contra-ordenação for praticada
por pessoa colectiva.

Artigo 17.o

Processamento e aplicação de coimas

1 — Compete à Comissão Nacional de Protecção de
Dados o processamento das contra-ordenações e a apli-
cação das coimas por violação dos artigos 5.o, n.o 3,
6.o, 11.o e 12.o do presente diploma.

2 — O processamento das restantes contra-ordena-
ções compete ao Instituto das Comunicações de Por-
tugal.

3 — O destino das coimas é, em função da entidade
a quem compete o seu processamento, o previsto no
artigo 42.o da Lei da Protecção de Dados ou no
artigo 34.o do Decreto-Lei n.o 381-A/97, de 30 de
Dezembro.

Artigo 18.o

Disposições finais e transitórias

1 — É dispensado o consentimento previsto no n.o 4
do artigo 6.o relativamente ao tratamento de dados pes-
soais já em curso à data da entrada em vigor da presente
lei, desde que os assinantes sejam informados deste tra-
tamento e não manifestem o seu desacordo no prazo
de 60 dias.

2 — O artigo 11.o não é aplicável às edições de listas
publicadas antes da entrada em vigor da presente lei

ou que o sejam no prazo de um ano, sem prejuízo do
cumprimento das obrigações previstas pela legislação
anterior.

Artigo 19.o

Entrada em vigor

A presente lei, que transpõe para a ordem jurídica
interna a Directiva n.o 97/66/CE, do Parlamento Euro-
peu e do Conselho, de 15 de Dezembro de 1997, relativa
ao tratamento de dados pessoais e à protecção da pri-
vacidade no sector das telecomunicações, entra em vigor
no dia 24 de Outubro de 1998.

Aprovada em 1 de Outubro de 1998.

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

Promulgada em 13 de Outubro de 1998.

Publique-se.

O Presidente da República, JORGE SAMPAIO.

Referendada em 16 de Outubro de 1998.

O Primeiro-Ministro, António Manuel de Oliveira
Guterres.

Lei n.o 70/98

de 28 de Outubro

Autoriza o Governo a alterar o disposto no Decreto-Lei n.o 140-D/86,
de 14 de Junho, relativo às taxas contributivas dos regimes
de segurança social.

A Assembleia da República decreta, nos termos dos
artigos 161.o, alínea d), e 166.o, n.o 3, da Constituição,
o seguinte:

Artigo 1.o

Objecto

É concedida ao Governo autorização legislativa para
alterar o disposto no Decreto-Lei n.o 140-D/86, de 14
de Junho, relativo às taxas contributivas dos regimes
de segurança social, com a redacção que ao mesmo foi
dada pelo Decreto-Lei n.o 295/86, de 19 de Setembro,
e pela Lei n.o 39-B/94, de 27 de Dezembro.

Artigo 2.o

Sentido e extensão da autorização

A autorização legislativa concedida pelo artigo ante-
rior tem o seguinte sentido e extensão:

a) Alteração do artigo 13.o-A, de modo a fixar as
taxas contributivas tecnicamente adequadas ao
regime do pessoal docente, abrangidas pelos
Decretos-Leis n.os 321/88, de 22 de Setembro,
e 179/90, de 5 de Junho, bem como pelos Decre-
tos-Leis n.os 327/85, de 8 de Agosto, e 109/93,
de 7 de Abril;

b) A taxa contributiva relativa aos docentes abran-
gidos pelo Decreto-Lei n.o 179/90, de 5 de
Junho, produz efeitos a partir de 24 de Janeiro
de 1997.
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Artigo 3.o

Duração

A presente autorização legislativa tem a duração de
120 dias.

Aprovada em 1 de Outubro de 1998.

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

Promulgada em 13 de Outubro de 1998.

Publique-se.

O Presidente da República, JORGE SAMPAIO.

Referendada em 16 de Outubro de 1998.

O Primeiro-Ministro, António Manuel de Oliveira
Guterres.

Resolução da Assembleia da República n.o 48/98

Aprova, para ratificação, o Protocolo de Adesão da República da
Polónia ao Tratado do Atlântico Norte, assinado em Bruxelas
em 16 de Dezembro de 1997.

A Assembleia da República resolve, nos termos dos
artigos 161.o, alínea i), e 166.o, n.o 5, da Constituição,
aprovar, para ratificação, o Protocolo de Adesão da
República da Polónia ao Tratado do Atlântico Norte,
assinado em Bruxelas em 16 de Dezembro de 1997,
cujo texto original em inglês e francês e respectiva tra-
dução em português segue em anexo ao presente
diploma.

Aprovada em 16 de Setembro de 1998.

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

PROTOCOL TO THE NORTH ATLANTIC TREATY
ON THE ACCESSION OF THE REPUBLIC OF POLAND

The Parties to the North Atlantic Treaty, signed at
Washington on April 4, 1949, being satisfied that the
security of the North Atlantic area will be enhanced
by the accession of the Republic of Poland to that Treaty,
agree as follows:

Article I

Upon the entry into force of this Protocol, the Sec-
retary General of the North Atlantic Treaty Organi-
zation shall, on behalf of all the Parties, communicate
to the Government of the Republic of Poland an invi-
tation to accede to the North Atlantic Treaty. In accor-
dance with article 10 of the Treaty, the Republic of
Poland shall become a Party on the date when it deposits
its instrument of accession with the Government of the
United States of America.

Article II

The present Protocol shall enter into force when each
of the Parties to the North Atlantic Treaty has notified
the Government of the United States of America of
its acceptance thereof. The Government of the United
States of America shall inform all the Parties to the

North Atlantic Treaty of the date of receipt of each
such notification and of the date of the entry into force
of the present Protocol.

Article III

The present Protocol, of which the English and French
texts are equally authentic, shall be deposited in the
archives of the Government of the United States of
America. Duly certified copies thereof shall be trans-
mitted by that Government to the Governments of all
the Parties to the North Atlantic Treaty.

In witness whereof the undersigned plenipotentiaries
have signed the present Protocol.

Signed at Brussels on the 16th day of December 1997.

For the Kingdom of Belgium:

For Canada:

For the Kingdom of Denmark:

For the French Republic:

For the Federal Republic of Germany:

For the Hellenic Republic:

For the Republic of Iceland:


