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f) O enquadramento do recurso a arma de fogo
nas funções de comandante da força e outras
situações conexas;

g) A regulamentação da obrigação de socorro e
do dever de relato do recurso a arma de fogo
aos superiores hierárquicos em todas as situa-
ções e ao Ministério Público quando desse facto
resultarem danos pessoais ou patrimoniais.

Artigo 3.o

Duração

A presente autorização legislativa caduca no prazo
de 90 dias.

Aprovada em 17 de Junho de 1999.

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

Promulgada em 8 de Julho de 1999.

Publique-se.

O Presidente da República, JORGE SAMPAIO.

Referendada em 14 de Julho de 1999.

O Primeiro-Ministro, António Manuel de Oliveira
Guterres.

Lei n.o 105/99
de 26 de Julho

Autoriza o Governo a rever o regime dos acidentes em serviço
e das doenças profissionais no âmbito da Administração
Pública.

A Assembleia da República decreta, nos termos da
alínea d) do artigo 161.o da Constituição, o seguinte:

Artigo 1.o

Objecto

A presente proposta de lei tem por objecto proceder
à revisão do regime dos acidentes em serviço e das doen-
ças profissionais no âmbito da Administração Pública,
constante do Decreto-Lei n.o 38 523, de 23 de Novembro
de 1951, e legislação complementar.

Artigo 2.o

Sentido e extensão

Fica o Governo autorizado a legislar sobre o regime
dos acidentes em serviço e das doenças profissionais,
no âmbito da Administração Pública, tendo em vista:

a) Adaptar o regime jurídico dos acidentes de ser-
viço e das doenças profissionais, constante da
Lei n.o 100/97, de 13 de Setembro, à Admi-
nistração Pública;

b) Adoptar a aplicação do regime jurídico dos aci-
dentes em serviço e das doenças profissionais
a todos os trabalhadores ao serviço da Admi-
nistração Pública, excepto aos que, em função
da sua relação específica de trabalho, justifi-
quem a sujeição ao regime geral;

c) Afastar o princípio da obrigatoriedade da trans-
ferência da responsabilidade da entidade

empregadora pela reparação, para as entidades
legalmente autorizadas a realizar seguros de aci-
dentes de trabalho, salvo nos casos devidamente
justificados;

d) Regular a aprovação e os termos da apólice uni-
forme de seguro a criar no âmbito dos acidentes
em serviço;

e) A intervenção do Centro Nacional de Protecção
contra os Riscos Profissionais (CNPCRP) na
avaliação e graduação das doenças profissionais,
competindo a decisão sobre as incapacidades
permanentes à Caixa Geral de Aposentações;

f) A delimitação das responsabilidades da Caixa
Geral de Aposentações no que respeita à repa-
ração das incapacidades permanentes resultan-
tes de acidentes em serviço e das doenças
profissionais;

g) A alteração do Estatuto da Aposentação no que
se refere à aposentação extraordinária, por
forma a adequá-lo ao novo regime dos acidentes
em serviço e das doenças profissionais;

h) Garantir o reconhecimento dos direitos dos tra-
balhadores abrangidos pelo regime jurídico dos
acidentes em serviço e das doenças profissionais
pelos tribunais administrativos;

i) Garantir a afectação de verbas para fazer face
aos encargos resultantes da aplicação do
diploma.

Artigo 3.o

Duração

A presente autorização legislativa caduca no prazo
de 180 dias.

Aprovada em 17 de Junho de 1999.

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

Promulgada em 8 de Julho de 1999.

Publique-se.

O Presidente da República, JORGE SAMPAIO.

Referendada em 14 de Julho de 1999.

O Primeiro-Ministro, António Manuel de Oliveira
Guterres.

Lei n.o 106/99
de 26 de Julho

Autoriza o Governo a tomar medidas legislativas no âmbito dos
mercados de valores mobiliários e outros instrumentos finan-
ceiros.

A Assembleia da República decreta, nos termos da
alínea d) do artigo 161.o da Constituição, o seguinte:

Artigo 1.o

Autorização legislativa

É concedida ao Governo autorização legislativa para,
no âmbito dos mercados de valores mobiliários e de
outros instrumentos financeiros:

a) Definir o regime dos ilícitos penais e de mera
ordenação social, incluindo os aspectos pro-
cessuais;
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b) Definir o regime do ilícito disciplinar nos mer-
cados de valores mobiliários e outros instrumen-
tos financeiros, a aplicar pelas respectivas enti-
dades gestoras;

c) Estabelecer limitações ao exercício da profissão
de consultor autónomo quanto ao investimento
em valores mobiliários e outros instrumentos
financeiros;

d) Definir o regime de isenção de impostos rela-
tivos aos mercados de valores mobiliários ou
outros instrumentos financeiros;

e) Estabelecer o regime de taxas devidas pela rea-
lização de operações sobre valores mobiliários
ou outros instrumentos financeiros e pelos ser-
viços de supervisão;

f) Atribuir o direito de acção popular aos inves-
tidores não institucionais e suas associações ou
fundações;

g) Instituir um sistema de mediação voluntária de
conflitos;

h) Definir o regime de segurança social das enti-
dades gestoras de mercados ou serviços rela-
cionados com o mercado de valores mobiliários.

Artigo 2.o

Âmbito da autorização legislativa quanto ao regime jurídico
dos ilícitos penais e de mera ordenação social

No âmbito da autorização legislativa concedida pelo
artigo 1.o, alínea a), pode o Governo, nos termos dos
artigos seguintes:

a) Criar ilícitos criminais e definir as respectivas
penas, principais e acessórias, revogando as nor-
mas penais actualmente previstas no Código do
Mercado de Valores Mobiliários, aprovado pelo
Decreto-Lei n.o 142-A/91, de 10 de Abril, com
as alterações que lhe foram introduzidas pelos
Decretos-Leis n.os 89/94, de 2 de Abril, 186/94,
de 5 de Julho, 204/94, de 2 de Agosto, 196/95,
de 29 de Julho, 261/95, de 3 de Outubro, 232/96,
de 5 de Dezembro, e 178/97, de 24 de Julho;

b) Criar um regime jurídico que preveja as formas
de aquisição da notícia do crime relativamente
aos crimes previstos no n.o 1 do artigo 3.o do
presente diploma, as averiguações preliminares
anteriores à aquisição da notícia do crime e a
notificação das decisões tomadas nos processos
relativos aos crimes referidos, revogando as nor-
mas relativas a estas matérias contidas no
Código do Mercado de Valores Mobiliários;

c) Criar os ilícitos de mera ordenação social e as
regras gerais, de natureza substantiva e proces-
sual, que se revelem adequadas a garantir o res-
peito pelas normas legais e regulamentares que
disciplinam os mercados de valores mobiliários
ou outros instrumentos financeiros, revogando
as normas relativas a estas matérias contidas
no referido Código;

d) Criar normas transitórias relativas à vigência das
normas revogadas e à entrada em vigor das nor-
mas que as substituam, bem como um regime
especial de vigência das novas soluções jurídicas
adoptadas no uso da presente autorização legis-
lativa, na medida em que tal se revele necessário.

Artigo 3.o

Sentido e extensão da autorização legislativa
quanto à tipificação dos crimes

1 — No uso da autorização legislativa conferida pelos
artigos anteriores, pode o Governo tipificar os seguintes
ilícitos criminais:

a) O crime de abuso de informação, prevendo as
formas de utilização e divulgação abusiva de
informação privilegiada, nos termos em que este
conceito se encontra definido pela Directiva
n.o 89/592/CEE, de 13 de Novembro de 1989;

b) O crime de manipulação do mercado, prevendo
a divulgação de informações falsas, incompletas,
exageradas ou tendenciosas, as operações fic-
tícias ou outras práticas fraudulentas que sejam
adequadas a alterar o regular funcionamento
de qualquer mercado de valores mobiliários ou
de outros instrumentos financeiros;

c) O crime de violação do dever de impedir prá-
ticas manipuladoras, prevendo a omissão de
actuação dos titulares do órgão de administra-
ção de um intermediário financeiro ou das pes-
soas responsáveis pela direcção ou fiscalização
de áreas de actividade que, tendo conhecimento
da ocorrência de factos subsumíveis ao crime
de manipulação de mercado, praticados por pes-
soas sujeitas à sua direcção ou fiscalização e
no exercício das suas funções, não lhes ponham
imediatamente termo, sujeitando a sua aplica-
ção a uma cláusula de subsidiariedade expressa
que preveja a aplicação de outros crimes san-
cionados com pena mais grave;

d) O crime de intermediação financeira não auto-
rizada em valores mobiliários ou outros instru-
mentos financeiros, exercida em nome próprio
ou por conta de outrem;

e) O crime de gestão ou constituição de mercados
de valores mobiliários ou de outros instrumen-
tos financeiros, em nome próprio ou por conta
de outrem, sem a necessária autorização ou
registo;

f) O crime de desobediência qualificada, prevendo
o não acatamento de ordens ou mandados legí-
timos das entidades de supervisão ou a obstrução
à sua execução por parte dos agentes sujeitos
à supervisão das entidades referidas, equipa-
rando ainda a tais factos o incumprimento e a
criação de alguma obstrução ao cumprimento
dos deveres inerentes às sanções acessórias, apli-
cadas em processo de contra-ordenação, ou das
medidas cautelares legalmente previstas.

2 — Pode o Governo declarar a punibilidade da ten-
tativa em relação aos ilícitos previstos nas alíneas a),
b), d) e e) do número anterior.

3 — Pode o Governo criar um regime geral de actua-
ção em nome de outrem com base nas seguintes regras:

a) Não obstará à responsabilidade dos agentes
individuais a circunstância de estes não possuí-
rem certas qualidades ou relações especiais exi-
gidas no tipo de crime e estas só se verificarem
na pessoa ou entidade em cujo nome o agente
actua;

b) Não obstará à responsabilidade dos agentes
individuais a circunstância de o agente actuar
no interesse de outrem quando o tipo de crime
exija que actue no interesse próprio.
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Artigo 4.o

Sentido e extensão da autorização legislativa
quanto à definição das penas

1 — Governo poderá estabelecer as seguintes penas
para os ilícitos criminais a criar com base na presente
autorização legislativa:

a) Pena de prisão até 3 anos ou pena de multa
até ao limite máximo previsto no Código Penal
para o crime de abuso de informação previsto
no artigo 3.o, n.o 1, alínea a), da presente lei,
quando o agente for membro de um órgão de
administração ou fiscalização de uma entidade
emitente, titular de uma participação no res-
pectivo capital ou alguém que obteve a infor-
mação privilegiada em função do trabalho ou
serviço que preste, com carácter permanente ou
ocasional, a uma entidade a que a informação
diga respeito ou, ainda, quando a tenha obtido
em virtude de profissão ou função pública que
exerça;

b) Pena de prisão até 2 anos ou pena de multa
até 240 dias para o crime de abuso de infor-
mação previsto no artigo 3.o, n.o 1, alínea a),
da presente lei quando o agente não possua
nenhuma das qualidades referidas na alínea
anterior;

c) Pena de prisão até 3 anos ou pena de multa
até ao limite máximo previsto no Código Penal
para o crime de manipulação do mercado, pre-
visto no artigo 3.o, n.o 1, alínea b), da presente
lei;

d) Pena de prisão até 2 anos ou pena de multa
até 240 dias para o crime de violação do dever
de impedir práticas manipuladoras, previsto no
artigo 3.o, n.o 1, alínea c), da presente lei;

e) Pena de prisão até 3 anos ou pena de multa
até ao limite máximo previsto no Código Penal
para o crime de intermediação financeira não
autorizada, previsto no artigo 3.o, n.o 1, alínea d),
da presente lei;

f) Pena de prisão até 3 anos ou pena de multa
até ao limite máximo previsto no Código Penal
para o crime de constituição ou gestão não auto-
rizadas ou não registadas de mercados de valo-
res mobiliários ou outros instrumentos finan-
ceiros, previsto no artigo 3.o, n.o 1, alínea e),
da presente lei;

g) A punição dos factos que integram o crime de
desobediência, previsto no artigo 3.o, n.o 1, alí-
nea f), da presente lei, nos termos da desobe-
diência qualificada, prevista no Código Penal.

2 — O Governo poderá estabelecerá que aos crimes
previstos neste diploma serão aplicáveis, para além das
referidas no Código Penal, as seguintes sanções aces-
sórias:

a) Interdição, por prazo não superior a cinco anos,
do exercício pelo agente da profissão ou acti-
vidade que com o crime se relaciona, incluindo
inibição do exercício de funções de administra-
ção, direcção, chefia ou fiscalização e, em geral,
de representação de quaisquer intermediários
financeiros, no âmbito de algum, de alguns ou
de todos os tipos de actividade de intermediação
em valores mobiliários ou outros instrumentos
financeiros;

b) Publicação da sentença condenatória a expensas
do arguido em locais idóneos ao cumprimento
das finalidades de prevenção geral do sistema
jurídico e da protecção dos mercados de valores
mobiliários, nomeadamente em jornais de
grande circulação nacional e publicações espe-
cíficas da área de actividade em causa;

c) Revogação da autorização ou cancelamento do
registo necessários para o exercício de activi-
dades de intermediação financeira, de acordo
com a natureza, gravidade ou frequência dos
crimes cometidos.

Artigo 5.o

Sentido e extensão da autorização legislativa quanto aos aspectos
processuais relativos aos ilícitos criminais

1 — No uso da autorização legislativa conferida pelos
artigos 1.o, alínea a), e 2.o, alínea b), da presente lei,
pode o Governo criar as seguintes regras sobre a aqui-
sição da notícia do crime, no sentido de:

a) A notícia dos crimes contra o mercado de valo-
res mobiliários, referidos no artigo 3.o, n.o 1,
alíneas a) a f), da presente lei, se adquirir por
conhecimento próprio da CMVM, por intermé-
dio dos órgãos de polícia criminal ou mediante
denúncia;

b) Qualquer autoridade judiciária, entidade poli-
cial ou funcionário que, no exercício das suas
funções, tenha conhecimento de factos que pos-
sam vir a ser qualificados como crime, contra
o mercado de valores mobiliários ou outros ins-
trumentos financeiros, deve dar imediato conhe-
cimento deles ao conselho directivo da CMVM.

2 — Pode o Governo, no uso da autorização legis-
lativa conferida pela presente lei, criar regras sobre as
averiguações preliminares relativas aos crimes, previstos
no artigo 3.o, n.o 1, alíneas a) a e), da presente lei,
no sentido de:

a) Poder a CMVM realizar um conjunto de ave-
riguações preliminares, que serão determinadas
e dirigidas pelo seu conselho directivo, sem pre-
juízo das regras internas de distribuição de com-
petências e das delegações genéricas de com-
petência nos respectivos serviços;

b) Prever que as averiguações preliminares com-
preendam o conjunto de diligências necessárias
para apurar a possível existência da notícia de
um crime contra o mercado de valores mobi-
liários ou outros instrumentos financeiros;

c) Prever a possibilidade de a CMVM, para efeito
do disposto nas alíneas anteriores e sem prejuízo
dos poderes de supervisão e fiscalização de que
disponha, poder solicitar às diversas pessoas e
entidades todos os esclarecimentos, informa-
ções, documentos, independentemente do seu
suporte, objectos e todos os elementos neces-
sários para confirmar ou negar a suspeita de
um crime contra o mercado de valores mobi-
liários ou outros instrumentos financeiros;

d) Prever a possibilidade de a CMVM proceder
à apreensão e inspecção de quaisquer documen-
tos, independentemente da natureza do seu
suporte, valores, objectos relacionados com a
possível prática de crimes contra o mercado de
valores mobiliários ou proceder à selagem de
objectos não apreendidos nas instalações das
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entidades ou pessoas sujeitas à sua jurisdição,
na medida em que os mesmos se revelem neces-
sários à averiguação da possível existência da
notícia de um crime contra o mercado de valores
mobiliários, sujeitando tais actos ao regime res-
pectivo previsto no Código de Processo Penal;

e) Prever a possibilidade de a CMVM, para efeito
do disposto nas alíneas anteriores, requerer a
colaboração de outras autoridades, entidades
policiais e órgãos de polícia criminal;

f) Prever a possibilidade de a CMVM poder, em
caso de urgência ou perigo pela demora, mesmo
antes de iniciadas as averiguações preliminares,
proceder aos actos necessários à aquisição e con-
servação da prova, para os efeitos descritos nas
alíneas anteriores;

g) Prever que, uma vez concluídas as averiguações
preliminares e obtida a notícia de um crime,
a CMVM remeta os elementos disponíveis à
autoridade judiciária competente.

3 — O Governo pode determinar que todas as deci-
sões tomadas ao longo dos processos por crimes contra
o mercado de valores mobiliários sejam sempre noti-
ficadas ao conselho directivo da CMVM.

Artigo 6.o

Sentido e extensão da autorização legislativa relativamente ao regime
dos ilícitos de mera ordenação social e respectivas sanções

1 — O Governo poderá determinar que a violação
das normas que regulam os mercados de valores mobi-
liários ou outros instrumentos financeiros seja sancio-
nada com as coimas e sanções acessórias descritas neste
diploma, devendo a conexão entre os ilícitos e as sanções
ser estabelecida de acordo com critérios de gravidade
dos factos, apreciada em abstracto, em função da pro-
tecção dos mercados de valores mobiliários ou outros
instrumentos financeiros e das entidades que neles
intervenham.

2 — O Governo poderá organizar os ilícitos de mera
ordenação social e respectivas coimas em abstracto den-
tro dos seguintes escalões de gravidade:

a) As infracções menos graves ou ligeiras serão
sancionadas com coima de 2500 euros a 250 000
euros;

b) As infracções graves serão sancionadas com
coima de 12 500 euros a 1 250 000 euros;

c) As infracções muito graves serão sancionadas
com coima de 25 000 euros a 2 500 000 euros.

3 — Para além das sanções acessórias previstas no
Decreto-Lei n.o 433/82, de 27 de Outubro, com as alte-
rações introduzidas pelo Decreto-Lei n.o 244/95, de 14
de Setembro, pode o Governo estabelecer para os ilícitos
de mera ordenação social que tipificar a aplicação,
cumulativamente com as sanções principais, as seguintes
sanções acessórias:

a) Apreensão e perda do objecto da infracção,
incluindo o produto do benefício obtido pelo
infractor através da prática da contra-ordena-
ção, com observância do disposto nos arti-
gos 22.o a 26.o do Decreto-Lei n.o 433/82, de
27 de Outubro;

b) Interdição temporária do exercício pelo infrac-
tor da profissão ou actividade a que a contra-
-ordenação respeita;

c) Inibição do exercício de funções de adminis-
tração, direcção, chefia ou fiscalização e, em
geral, de representação de quaisquer interme-
diários financeiros no âmbito de algum, de
alguns ou de todos os tipos de actividades de
intermediação;

d) Publicação pela CMVM, a expensas do infractor
e em locais idóneos ao cumprimento das fina-
lidades de prevenção geral do sistema jurídico
e da protecção dos mercados de valores mobi-
liários ou outros instrumentos financeiros, da
sanção aplicada pela prática da contra-orde-
nação;

e) Revogação da autorização ou cancelamento de
registo necessários para o exercício das activi-
dades nos mercados de valores mobiliários ou
outros instrumentos financeiros.

4 — As sanções referidas nas alíneas b) e c) do
número anterior não poderão ter duração superior a
cinco anos, contados da decisão condenatória definitiva.

5 — O Governo estabelecerá para as pessoas colec-
tivas ou equiparadas um regime de responsabilidade
solidária pelo pagamento das coimas, custas e outros
encargos associados às sanções aplicadas aos diversos
arguidos no processo de contra-ordenação.

6 — O Governo estabelecerá os critérios para a deter-
minação da medida concreta das sanções aplicáveis que
se revelem adequados a dar cumprimento ao princípio
da proporcionalidade, à gravidade dos factos e à culpa
dos agentes.

7 — O Governo estabelecerá que, independente-
mente da fase em que transite em julgado a decisão
condenatória, o produto das coimas e do beneficio eco-
nómico apreendido nos processos de contra-ordenação
reverterá integralmente para o sistema de Indemnização
dos Investidores, a criar na sequência da transposição
da Directiva n.o 97/9/CE, de 3 de Março.

Artigo 7.o

Sentido e extensão da autorização legislativa relativamente
ao regime geral dos ilícitos de mera ordenação social

1 — O Governo poderá adaptar o regime geral das
contra-ordenações às características e circunstâncias de
funcionamento dos mercados de valores mobiliários ou
outros instrumentos financeiros, no sentido de:

a) Criar um regime específico de atribuição da res-
ponsabilidade por factos praticados em nome
ou por conta de outrem, sem que o mesmo
exclua a responsabilidade das pessoas indivi-
duais;

b) Criar um regime geral de actuação em nome
ou por conta de outrem, dispondo que não
obstará à responsabilidade dos agentes indivi-
duais a circunstância de estes não possuírem
certas qualidades ou relações especiais exigidas
na contra-ordenação e estas só se verificarem
na pessoa ou entidade em cujo nome o agente
actua, bem como a circunstância de o agente
actuar no interesse de outrem quando a con-
tra-ordenação exija que actue no interesse
próprio;

c) Criar uma regra de atribuição de responsabi-
lidade para os titulares do órgão de adminis-
tração e responsáveis pela direcção ou fiscali-
zação de áreas de actividade de pessoas colec-
tivas ou equiparadas que não cumpram o dever
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de pôr termo aos ilícitos de mera ordenação
social que sejam praticados na sua área de inter-
venção funcional;

d) Determinar a responsabilidade a título de dolo,
de negligência e na forma tentada;

e) Ressalvar o cumprimento do dever violado nas
infracções por omissão, não obstante o paga-
mento da coima ou o cumprimento das sanções
acessórias, sujeitando o infractor a uma injunção
da CMVM no sentido de cumprir esse dever
e qualificando o desrespeito por essa injunção
como contra-ordenação muito grave;

f) Determinar que se o mesmo facto constituir
simultaneamente crime e contra-ordenação,
será o arguido sempre responsabilizado por
ambas as infracções, instaurando-se, para o
efeito, processos distintos a decidir pelas res-
pectivas autoridades competentes.

2 — O Governo poderá fixar em cinco anos o prazo
de prescrição do procedimento pelas contra-ordenações,
sujeitando-se ao mesmo prazo a prescrição das sanções.

Artigo 8.o

Sentido e extensão da autorização legislativa relativamente
ao processo dos ilícitos de mera ordenação social

1 — O Governo poderá adaptar as regras de processo
previstas no regime geral das contra-ordenações às
características e circunstâncias de funcionamentos dos
mercados de valores mobiliários ou outros instrumentos
financeiros, no sentido de:

a) Regular a competência da CMVM para pro-
cessar as contra-ordenações, aplicar as respec-
tivas sanções e medidas cautelares;

b) Estabelecer o dever geral de comparência das
testemunhas e peritos na fase administrativa do
processo, cuja violação será sancionada com
uma sanção pecuniária adequada;

c) Admitir a presença facultativa do arguido na
fase administrativa do processo;

d) Regular o regime das notificações na fase admi-
nistrativa do processo;

e) Prever a possibilidade de a CMVM aplicar, na
fase administrativa do processo de contra-or-
denações, medidas cautelares de suspensão pre-
ventiva, no todo ou em parte, das actividades
ou funções exercidas pelos arguidos ou, ainda,
a sujeição do exercício de funções ou actividades
a condições específicas, necessárias para o exer-
cício idóneo da actividade ou função em causa,
quando tal se revele necessário à salvaguarda
da instrução do processo, do mercado de valores
mobiliários ou dos interesses dos investidores;

f) Prever a possibilidade de um procedimento de
advertência ao infractor, na fase administrativa
do processo, para sanação de irregularidades
previstas como contra-ordenações;

g) Prever a possibilidade de ser aplicada, na fase
administrativa do processo, uma forma suma-
ríssima do procedimento, de natureza faculta-
tiva e cuja decisão final será irrecorrível, em
função da reduzida gravidade da infracção e da
culpa do agente, cuja tramitação dependerá do
acordo do arguido quanto à sanção proposta,
podendo esta ser uma admoestação escrita ou
uma coima que não exceda o triplo do limite
mínimo abstractamente previsto;

h) Prever a possibilidade de a CMVM suspender
a execução da sanção, no todo ou em parte,
condicionando a eficácia da decisão condena-
tória;

i) Prever a possibilidade de a CMVM proceder
à apreensão de quaisquer documentos, indepen-
dentemente do seu suporte, valores, objectos
relacionados com a prática de ilícitos ou pro-
ceder à selagem de objectos não apreendidos
nas instalações das entidades ou pessoas sujeitas
à sua jurisdição, na medida em que os mesmos
se revelem necessários às averiguações ou ins-
trução de processos da sua competência.

2 — O Governo poderá adaptar as regras de processo
previstas no regime geral das contra-ordenações rela-
tivas à impugnação judicial das decisões da CMVM,
no sentido de:

a) Ser estabelecida uma norma especial relativa
ao tribunal competente para conhecer o recurso
de impugnação das decisões da CMVM;

b) Permitir que a CMVM possa juntar à impug-
nação judicial alegações, elementos ou informa-
ções relevantes para a decisão da causa, bem
como oferecer meios de prova;

c) Permitir que o tribunal possa decidir por des-
pacho quando não considere necessária a
audiência de julgamento e não exista oposição
do arguido, do Ministério Público e da CMVM;

d) Estabelecer que, caso tenha lugar a audiência
de julgamento, o tribunal decidirá não só com
base na prova realizada em audiência, mas tam-
bém com base na prova produzida na fase admi-
nistrativa do processo de contra-ordenação;

e) Permitir a participação da CMVM na audiência
de julgamento;

f) Prever que a desistência da acusação pelo Minis-
tério Público dependerá da concordância da
CMVM;

g) Prever a possibilidade de a CMVM recorrer
autonomamente das decisões proferidas no pro-
cesso de impugnação que admitam recurso;

h) Prever o dever de todos os sujeitos processuais
que intervenham na fase judicial do processo
de contra-ordenação notificarem a CMVM das
decisões que tomem relativamente a esse pro-
cesso.

Artigo 9.o

Sentido e extensão da autorização legislativa
relativamente ao âmbito de vigência das normas

O Governo poderá criar normas relativas à vigência
das normas revogadas com base na alínea c) do artigo
2.o deste diploma e à entrada em vigor das normas que
as substituam, de acordo com as seguintes regras:

a) Aos factos que sejam considerados contra-or-
denações pelo Código do Mercado de Valores
Mobiliários de 1991 e que ocorram antes da
entrada em vigor do diploma que der execução
à presente lei de autorização será aplicada a
lei vigente no momento da prática do facto, sem
prejuízo da aplicação da lei que, considerando
tal facto uma contra-ordenação, se revele mais
favorável ao arguido;

b) Aos processos de contra-ordenação pendentes
à data da entrada em vigor do diploma que der
execução à presente lei de autorização será apli-
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cado, com as necessárias adaptações, o regime
previsto no artigo 5.o do Código de Processo
Penal.

Artigo 10.o

Sentido e extensão da autorização legislativa relativamente
aos ilícitos disciplinares a aplicar pelas entidades

gestoras de mercados regulamentados

1 — No uso da autorização legislativa conferida pela
alínea b) do artigo 1.o, pode o Governo estabelecer um
regime do ilícito disciplinar a aplicar pelas entidades
gestoras de mercados regulamentados, quanto à violação
das normas que regulam os mercados de valores mobi-
liários e dos códigos deontológicos a observar nesses
mercados por todas as pessoas e entidades que neles
intervêm.

2 — À violação das normas referidas no número ante-
rior poderão ser aplicadas as sanções de advertência,
de suspensão ou de exclusão de funções, conforme a
gravidade da infracção.

3 — O exercício do poder disciplinar não afasta a pos-
sibilidade de a CMVM instaurar processo de contra-
-ordenação pelos mesmos factos.

Artigo 11.o

Sentido e limites da autorização legislativa relativamente
ao exercício da profissão de consultor autónomo

No uso da autorização legislativa conferida pela alí-
nea c) do artigo 1.o, pode o Governo estabelecer limites
ao exercício da profissão de consultor autónomo quanto
ao investimento em valores mobiliários ou outros ins-
trumentos financeiros, nos seguintes termos:

a) Exigir a autorização da CMVM para esse
exercício;

b) Fazer depender esse exercício do preenchi-
mento de adequados requisitos de idoneidade,
experiência e organização.

Artigo 12.o

Sentido e extensão da autorização legislativa relativamente
a isenções fiscais

No uso da autorização legislativa conferida pela alí-
nea d) do artigo 1.o, pode o Governo:

a) Isentar de imposto do selo e de emolumentos
os actos de constituição de sociedades gestoras
de mercados regulamentados e de sistemas de
liquidação, para o exercício das actividades
actualmente desempenhadas pelas associações
de bolsa e pela Interbolsa — Associação para
a Prestação de Serviços às Bolsas de Valores;

b) Isentar de sisa a aquisição de imóveis destinados
à instalação de mercados regulamentados, de
sistemas de liquidação ou de centrais de valores
mobiliários pelas sociedades referidas na alínea
anterior no momento em que iniciem a sua
actividade;

c) Isentar de imposto sobre o rendimento das pes-
soas colectivas os rendimentos dos fundos e sis-
tema de garantia dos investidores em valores
mobiliários e outros instrumentos financeiros,
com excepção dos rendimentos provenientes de
aplicações que os mesmos façam das suas dis-
ponibilidades financeiras;

d) Revogar a isenção de IRC relativo ao inves-
timento dos resultados das entidades referidas
na alínea a);

e) Revogar a isenção do imposto sobre o rendi-
mento às mais-valias que resultem de operações
de fomento de mercado ou de estabilização de
preços.

Artigo 13.o

Sentido e extensão da autorização legislativa relativamente
às taxas devidas nos mercados de valores mobiliários

e outros instrumentos financeiros

1 — No uso da autorização legislativa conferida pela
alínea e) do artigo 1.o, pode o Governo estabelecer:

a) Taxas, a cobrar pela CMVM, que incidam sobre
as operações relativas a valores mobiliários e
outros instrumentos financeiros admitidos à
negociação em mercados regulamentados, que
sejam realizadas fora desses mercados;

b) Taxas, a cobrar pela CMVM, pelos serviços de
supervisão por esta prestados aos investidores,
às entidades emitentes, aos intermediários
financeiros, às entidades gestoras de mercados
e de sistemas de liquidação ou a quaisquer
outras entidades.

2 — As taxas referidas nas alíneas a) e b) do n.o 1
devem ser estabelecidas por forma a criar condições
que assegurem:

a) A neutralidade da negociação, em mercado
regulamentado ou fora dele, dos valores mobi-
liários e outros instrumentos financeiros admi-
tidos à negociação no primeiro;

b) A compensação pelos serviços de supervisão,
quer genericamente considerados quer em con-
creto.

Artigo 14.o

Sentido e extensão da autorização legislativa
relativamente à acção popular

No uso da autorização legislativa conferida pela alí-
nea f) do artigo 1.o, pode o Governo aditar ao elenco
do n.o 2 do artigo 1.o da Lei n.o 83/95, de 31 de Agosto,
os interesses dos investidores não institucionais em valo-
res mobiliários ou outros instrumentos financeiros, con-
ferindo a qualquer deles e às associações e fundações
defensoras desses interesses a titularidade para a ini-
ciativa da acção popular.

Artigo 15.o

Sentido e extensão da autorização legislativa relativamente
ao sistema de mediação de conflitos

No uso da autorização legislativa conferida pela alí-
nea g) do artigo 1.o, pode o Governo instituir um sistema
de mediação voluntária de conflitos entre investidores
não institucionais e entidades emitentes ou intermediá-
rios financeiros.

Artigo 16.o

Sentido e extensão da autorização legislativa relativamente ao regime
de segurança social dos trabalhadores das entidades gestoras de
mercados ou serviços relacionados com o mercado de valores
mobiliários.

No uso da autorização legislativa conferida pela alí-
nea h) do artigo 1.o, pode o Governo definir o regime
de segurança social dos trabalhadores das seguintes enti-
dades gestoras de mercados ou serviços relacionados
com o mercado de valores mobiliários:

a) A definir as taxas das contribuições para os
vários regimes de segurança social a cargo das
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entidades gestoras das bolsas de valores, de
outros mercados secundários de valores mobi-
liários, de sistemas de liquidação e compensação
de operações de valores mobiliários ou de outros
serviços relacionados com a emissão e a nego-
ciação de valores mobiliários ou de outros ins-
trumentos financeiros;

b) A definir a repartição, por entidades públicas,
dos encargos relativos às pensões dos actuais
e futuros pensionistas das entidades referidas
na alínea anterior que se encontrem sujeitos ao
regime da Caixa Geral de Aposentações.

Artigo 17.o

Prazo

As autorizações legislativas concedidas pela presente
lei de autorização têm a duração de 180 dias.

Aprovada em 17 de Junho de 1999.

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

Promulgada em 8 de Julho de 1999.

Publique-se.

O Presidente da República, JORGE SAMPAIO.

Referendada em 14 de Julho de 1999.

O Primeiro-Ministro, António Manuel de Oliveira
Guterres.

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS

Decreto-Lei n.o 278/99

de 26 de Julho

A existência de alguns estrangulamentos no recru-
tamento e desenvolvimento das funções de inspecção
do quadro de pessoal da Direcção-Geral das Alfândegas
e dos Impostos Especiais sobre o Consumo, bem como
a necessidade de repor equidade à situação de alguns
funcionários que desempenham funções de nível supe-
rior às da categoria de que são titulares, justificam a
adopção através do presente diploma de soluções que
revestem carácter inadiável em matéria de enquadra-
mento das condições de trabalho, com reflexos na moti-
vação dos trabalhadores e na melhoria do funciona-
mento dos serviços.

Foram observados os procedimentos decorrentes da
Lei n.o 23/98, de 26 de Maio.

Assim:
Nos termos da alínea a) do n.o 1 do artigo 198.o da

Constituição, o Governo decreta, para valer como lei
geral da República, o seguinte:

Artigo 1.o

Conselho Técnico Aduaneiro

Os vogais aduaneiros permanentes do Conselho Téc-
nico Aduaneiro são equiparados, para efeitos remune-
ratórios, designadamente remuneração base e suple-
mento, a directores de serviços.

Artigo 2.o

Provimento dos inspectores

1 — O inspector-assessor, o inspector principal e o
inspector de 1.a classe são providos em regime de comis-
são de serviço pelo período de três anos, renovável,
por despacho do Ministro das Finanças, sob proposta
do director-geral, de entre, respectivamente, reverifi-
cadores-assessores, reverificadores e primeiros-verifica-
dores superiores com mérito para o exercício da função.

2 — O inspector-assessor poderá ser também provido
de entre reverificadores-assessores principais, caso em
que será remunerado pelo escalão imediatamente supe-
rior ao detido pelo funcionário.

3 — À categoria de inspector-assessor são atribuídos
a escala indiciária e o suplemento fixados, respectiva-
mente, nos mapas I e II anexos ao Decreto-Lei n.o 274/90,
de 7 de Setembro, para a categoria de reverificador-
-assessor principal.

4 — O quadro de pessoal da DGAIEC na parte res-
peitante aos inspectores considera-se alterado de modo
a integrar a categoria de inspector-assessor, sendo a
dotação global aí prevista acrescida de dois lugares.

Artigo 3.o

Transição dos auxiliares de limpeza

Os auxiliares de limpeza nomeados em lugares do
quadro à data da produção de efeitos do presente
diploma transitam para a categoria de auxiliar admi-
nistrativo, em escalão a que corresponde índice igual
ao que detêm naquela categoria ou para o escalão ime-
diatamente superior se não houver coincidência de
índices.

Artigo 4.o

Criação e extinção de lugares

Os lugares necessários às transições previstas no
artigo anterior consideram-se automaticamente criados
e serão extintos à medida que vagarem.

Artigo 5.o

Revogação

São revogados os artigos 49.o, n.o 3, e 82.o do Decre-
to-Lei n.o 252-A/82, de 28 de Junho.

Visto e aprovado em Conselho de Ministros de 21
de Maio de 1999. — António Manuel de Oliveira Guter-
res — António Luciano Pacheco de Sousa Franco — Jorge
Paulo Sacadura Almeida Coelho.

Promulgado em 8 de Julho de 1999.

Publique-se.

O Presidente da República, JORGE SAMPAIO.

Referendado em 14 de Julho de 1999.

O Primeiro-Ministro, António Manuel de Oliveira
Guterres.


