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Artigo 3.o

Duração

A presente autorização legislativa tem a duração de
90 dias.

Aprovada em 24 de Junho de 1999.

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

Promulgada em Ponta Delgada, Açores, em 20
de Julho de 1999.

Publique-se.

O Presidente da República, JORGE SAMPAIO.

Referendada em 22 de Julho de 1999.

O Primeiro-Ministro, António Manuel de Oliveira
Guterres.

Lei n.o 111/99
de 3 de Agosto

Autoriza o Governo a alterar o regime geral
do arrendamento rural

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

Artigo 1.o

Objecto

É concedida ao Governo autorização para alterar o
regime geral do arrendamento rural.

Artigo 2.o

Sentido e extensão

A presente autorização legislativa visa:

1) Alterar os períodos de renovação dos contratos
de arrendamento rural, alargando-os para cinco
anos;

2) Possibilitar a antecipação do pagamento das
rendas quando o arrendatário for jovem agri-
cultor e titular de projecto de exploração auto-
rizado pelos serviços competentes do Ministério
da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das
Pescas.

Artigo 3.o

Duração

A autorização concedida tem a duração de 90 dias.

Aprovada em 24 de Junho de 1999.

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

Promulgada em Ponta Delgada, Açores, em 20
de Julho de 1999.

Publique-se.

O Presidente da República, JORGE SAMPAIO.

Referendada em 22 de Julho de 1999.

O Primeiro-Ministro, António Manuel de Oliveira
Guterres.

Lei n.o 112/99

de 3 de Agosto

Aprova o regime disciplinar das federações desportivas

A Assembleia da República decreta, nos termos da
alínea c) do artigo 161.o da Constituição, para valer
como lei geral da República, o seguinte:

Artigo 1.o

Regulamentos disciplinares

1 — As federações desportivas titulares do estatuto
de utilidade pública desportiva devem dispor de regu-
lamentos disciplinares com vista a sancionar a violação
das regras de jogo ou da competição, bem como as
demais regras desportivas, nomeadamente as relativas
à ética desportiva.

2 — Para efeitos da presente lei, são consideradas
normas de defesa da ética desportiva as que visam san-
cionar a violência, a dopagem ou a corrupção, bem como
todas as manifestações de perversão do fenómeno
desportivo.

3 — As federações desportivas deverão adaptar ou
fazer adaptar os respectivos regulamentos disciplinares
às normas constantes do presente diploma no prazo de
90 dias.

4 — Para efeitos do número anterior, deverão as fede-
rações desportivas enviar ao Instituto do Desporto, até
ao termo desse prazo, os referidos regulamentos, a fim
de ser verificado a sua conformidade com o disposto
neste diploma.

Artigo 2.o

Princípios gerais

O regime disciplinar deve prever, designadamente,
as seguintes matérias:

a) Tipificação das infracções como leves, graves
e muito graves e determinação das correspon-
dentes sanções;

b) Sujeição aos princípios da igualdade, irretroac-
tividade e proporcionalidade da aplicação de
sanções;

c) Exclusão das penas de irradiação ou de duração
indeterminada;

d) Enumeração das causas ou circunstâncias que
eximam, atenuem ou agravem a responsabili-
dade do infractor, bem como os requisitos da
extinção desta;

e) Exigência de processo disciplinar para a apli-
cação de sanções quando estejam em causa
infracções qualificadas como muito graves e, em
qualquer caso, quando a sanção a aplicar deter-
mine a suspensão de actividade por um período
superior a um mês;

f) Consagração das garantias de defesa do arguido,
designadamente exigindo que a acusação seja
suficientemente esclarecedora dos factos deter-
minantes do exercício do poder disciplinar e
estabelecendo a obrigatoriedade de audiência
do arguido nos casos em que seja necessária
a instauração de processo disciplinar;

g) Garantia de recurso, seja ou não obrigatória a
instauração de processo disciplinar.


