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tado pelas referidas entidades, que não confira direito
a dedução, em cada ano orçamental, na aquisição de
instrumentos de música, respectivo material consumível,
fardamentos e trajes destinados ao seu uso exclusivo.

2 — Fica excluído do disposto do número anterior
a aquisição de instrumentos eléctricos e electrónicos.

Artigo 3.o

Candidaturas ao apoio

As candidaturas ao apoio previsto nesta lei deverão
ser instruídas e apresentadas pelas entidades interes-
sadas, nos termos a regulamentar pelo Governo.

Artigo 4.o

Não exclusão

O apoio previsto na presente lei não exclui nem pre-
judica a candidatura a quaisquer outros subsídios ou
incentivos de natureza pública, nomeadamente na área
da cultura.

Artigo 5.o

Regulamentação e entrada em vigor

1 — O Governo regulamentará a presente lei no prazo
de 90 dias após a sua publicação.

2 — A presente lei produz os seus efeitos com a
entrada em vigor da lei do Orçamento do Estado para
o ano de 2000.

Aprovada em 2 de Julho de 1999.

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

Promulgada em 30 de Julho de 1999.

Publique-se.

O Presidente da República, JORGE SAMPAIO.

Referendada em 12 de Agosto de 1999.

O Primeiro-Ministro, em exercício, Jaime José Matos
da Gama.

Lei n.o 124/99

de 20 de Agosto

Garante aos jovens menores o livre exercício do direito de asso-
ciação e simplifica o processo de constituição das associações
juvenis.

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

Objecto

O presente diploma regula o direito de associação
de menores.

Artigo 2.o

Direito de associação

1 — Os menores com idade inferior a 14 anos têm
o direito de aderir a associações, desde que previamente
autorizados, por escrito, por quem detém o poder
paternal.

2 — Os menores com idade igual ou superior a 14
anos têm o direito de aderir a associações ou constituir
novas associações e a ser titulares dos respectivos órgãos,
sem necessidade de qualquer autorização.

Artigo 3.o

Associações

As associações objecto do presente diploma devem
ter personalidade jurídica, não podendo prosseguir fins
contrários à Constituição, à lei ou ao desenvolvimento
físico e social do menor, nem fins de carácter lucrativo.

Artigo 4.o

Apoio do Instituto Português da Juventude

O Instituto Português da Juventude, através das suas
delegações regionais, prestará o apoio técnico necessário
à constituição de associações compostas maioritaria-
mente por jovens.

Artigo 5.o

Outros direitos de associação

O disposto no presente diploma não obsta ao exercício
de outros direitos de associação de menores consagrados
em regimes especiais.

Aprovada em 24 de Junho de 1999.

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

Promulgada em 4 de Agosto de 1999.

Publique-se.

O Presidente da República, JORGE SAMPAIO.

Referendada em 12 de Agosto de 1999.

O Primeiro-Ministro, em exercício, Jaime José Matos
da Gama.

Lei n.o 125/99
de 20 de Agosto

Autoriza o Governo a rever o regime jurídico dos revisores oficiais
de contas, aprovado pelo Decreto-Lei n.o 422-A/93, de 30 de
Dezembro.

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 legislativa para
rever o regime jurídico dos revisores oficiais de contas,
aprovado pelo Decreto-Lei n.o 422-A/93, de 30 de
Dezembro.
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Artigo 2.o

Sentido e extensão

O sentido e a extensão da legislação a aprovar são
os seguintes:

a) Alteração da designação da actual Câmara dos
Revisores Oficiais de Contas para Ordem dos
Revisores Oficiais de Contas, do elenco e com-
petências dos respectivos órgãos, restringin-
do-se a dois o número de mandatos sucessivos
do bastonário e dos presidentes dos demais
órgãos;

b) Sujeição à disciplina normativa e ao controlo
da Ordem de todas as matérias de revisão legal
das contas, auditoria às contas e serviços rela-
cionados, de empresas ou de outras entidades,
de acordo com as normas técnicas aprovadas
ou reconhecidas pela mesma associação pública;

c) Redefinição das competências do revisor oficial
de contas no exercício de funções exclusivas de
interesse público, submetendo à intervenção dos
mesmos profissionais, no âmbito das suas fun-
ções de revisão/auditoria às contas, as empresas
ou outras entidades que possuam ou devam pos-
suir contabilidade organizada e preencham os
requisitos estabelecidos no n.o 2 do artigo 262.o
do Código das Sociedades Comerciais;

d) Modificação das regras de acesso à profissão,
passando a exigir-se licenciatura adequada
como habilitação académica mínima para o
efeito, efectuando-se primeiro o exame de
admissão à Ordem e seguindo-se a realização
do estágio, com a criação da categoria de mem-
bros estagiários, com alguns direitos e deveres,
mas impedidos de exercer funções de interesse
público exclusivo, a cargo apenas dos revisores
oficiais de contas;

e) Criação da categoria de membros honorários;
f) Clarificação de algumas incompatibilidades e

impedimentos decorrentes do exercício das fun-
ções de revisor oficial de contas;

g) Actualização dos valores mínimos do seguro
obrigatório de responsabilidade civil profissio-
nal, com possibilidade de as suas condições
poderem constar de apólice única cobrindo os
riscos de todas as actividades profissionais de
interesse público;

h) Distinção entre responsabilidade disciplinar dos
revisores oficiais de contas e das sociedades de
revisores oficiais de contas e fixação dos prazos
de prescrição da infracção disciplinar e do pro-
cedimento disciplinar;

i) Reformulação do regime jurídico das socieda-
des de revisores oficiais de contas, por forma
a reconhecer-lhes a possibilidade de adoptarem,
mantendo-se a sua natureza civil, algum dos
tipos jurídicos previstos no Código das Socie-
dades Comerciais, visando harmonizá-lo com as
situações e tendências dominantes na União
Europeia, nos seguintes termos:

1) Admissão da existência de sócios não
revisores oficiais de contas, mas com a
exigência de possuírem licenciatura numa
das matérias que compõem o programa

de exame de admissão à Ordem, da maio-
ria qualificada de três quartos do número
de sócios, do capital social e dos direitos
de voto, bem como de os membros da
administração, direcção ou gerência da
sociedade pertencerem a sócios revisores
oficiais de contas e de os únicos respon-
sáveis pela orientação e execução directa
das funções de interesse público serem
revisores oficiais de contas, sócios ou con-
tratados em regime de contrato de pres-
tação de serviços;

2) Atribuição à comissão de inscrição, depen-
dente do conselho directivo da Ordem,
de competência para apreciar se os requi-
sitos referidos no ponto anterior se
encontram preenchidos e suspender com-
pulsivamente, se for o caso, a inscrição
da sociedade até à sua regularização,
podendo os respectivos estatutos fixar
disposições especiais que regulem as rela-
ções entre sócios revisores oficiais de con-
tas e não revisores oficiais de contas, as
relações dos sócios não revisores oficiais
de contas e, bem assim, a dissolução e
liquidação de sociedades de revisores
nestas condições, e a sujeição dos sócios
não revisores oficiais de contas ao regime
legal e regulamentar da Ordem;

3) Reconhecimento da possibilidade de uma
sociedade de revisores oficiais de contas
poder participar ou ser participada no
capital por sociedades de revisores ou por
sociedades reconhecidas para o exercício
da profissão em qualquer outro Estado,
desde que observados os mesmos requi-
sitos exigíveis para a admissibilidade de
sócio não revisor numa sociedade de revi-
sores e que o representante da sociedade
participante seja sempre um revisor ofi-
cial de contas ou pessoa com título equi-
parado autorizada a exercer a profissão
em qualquer outro Estado, conferindo
igualmente à comissão de inscrição,
dependente do conselho directivo da
Ordem, competência para verificação se
tais requisitos estão preenchidos e para
suspender compulsivamente, se for o
caso, a inscrição da sociedade até à sua
regularização;

4) Manutenção do regime de responsabili-
dade civil ilimitada dos revisores oficiais
de contas emergente dos actos de serviço
em que intervierem no âmbito das suas
funções de interesse público e do respec-
tivo seguro obrigatório;

5) Revisão do modo de composição da firma
das sociedades de revisores oficiais de
contas, dos termos em que devem ser
assinados os documentos de uma socie-
dade no exercício das suas funções de
interesse público, no âmbito das suas
relações com terceiros, e dos montantes
do capital e das partes de capital;
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j) Admissibilidade expressa dos mecanismos de
transformação, fusão e cisão de sociedades de
revisores oficiais de contas, sob controlo da
Ordem;

l) Revisão dos requisitos gerais da inscrição como
revisor oficial de contas sob orientação geral
e fiscalização do órgão competente da Ordem;

m) Alteração do regime de prestação de provas dos
exames de admissão à Ordem, configurando-se
que tais exames podem compreender a pres-
tação de provas fraccionadas por grupos de
matérias, nos termos a fixar em regulamento
próprio;

n) Reformulação do regime do estágio profissio-
nal, com a duração normal de três anos, o qual
deverá realizar-se após aprovação no exame de
admissão à Ordem, sob orientação e fiscalização
da comissão de estágio dependente do conselho
directivo da mesma associação pública, obser-
vadas que sejam regras específicas sobre ins-
crição, desistência, exclusão e interrupção do
estágio, duração, redução e dispensa de estágio,
direitos e obrigações dos patronos e dos esta-
giários e avaliação de conhecimentos, as quais
deverão constar de regulamento próprio;

o) Adaptação do regime de obtenção, suspensão
e perda da qualidade de revisor oficial de contas
resultante das mudanças a operar no elenco,
nas competências dos órgãos da Ordem e no
regime do estágio profissional;

p) Actualização das normas sobre os «revisores
comunitários», tendo em vista a actual desig-
nação «União Europeia», e alteração do pre-
ceito relativo ao reconhecimento do título pro-
fissional, fazendo constar da lista anexa ao regu-
lamento de inscrição e de exame os profissionais
autorizados a exercer actividades profissionais
de nível equiparado nos Estados membros da
União Europeia;

q) Ajustamento dos parâmetros de pontuação deli-
mitadores da actividade, da tabela de honorários
e manutenção deste regime por um período de
cinco anos;

r) Ressalva dos seguintes direitos adquiridos:

1) Face à legislação anterior, pelos revisores
oficiais de contas e sociedades de revi-
sores oficiais de contas, pelos revisores
oficiais de contas estagiários e pelos que
tenham obtido dispensa de estágio, bem
como pelos revisores oficiais de contas
em situação de suspensão ou cancela-
mento voluntários de inscrição, no caso
de virem a requerer a reinscrição;

2) Vitaliciamente ou durante um prazo certo,
a contar do início do ano seguinte ao da
entrada em vigor do presente diploma,
respectivamente, por pessoas singulares
ou colectivas que, não sendo revisores
oficiais de contas, já exerciam, na vigência
da legislação anterior, as actividades
designadas por auditoria às contas e ser-
viços relacionados, decorrentes de dispo-
sição estatutária ou contratual.

Artigo 3.o

Duração

A presente autorização legislativa tem a duração de
180 dias.

Aprovada em 2 de Julho de 1999.

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

Promulgada em 4 de Agosto de 1999.

Publique-se.

O Presidente da República, JORGE SAMPAIO.

Referendada em 12 de Agosto de 1999.

O Primeiro-Ministro, em exercício, Jaime José Matos
da Gama.

Lei n.o 126/99
de 20 de Agosto

Autoriza o Governo a legislar sobre a alteração ao Estatuto dos
Técnicos Oficiais de Contas, aprovado pelo Decreto-Lei
n.o 265/95, de 17 de Outubro.

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

Artigo 1.o

Objecto

É concedida autorização ao Governo para revogar
o Decreto-Lei n.o 265/95, de 17 de Outubro, e o Estatuto
dos Técnicos Oficiais de Contas, que dele faz parte inte-
grante, e para aprovar um novo Estatuto dos Técnicos
Oficiais de Contas.

Artigo 2.o

Sentido

O novo Estatuto dos Técnicos Oficiais de Contas e
a legislação complementar a elaborar manterão, no
essencial, a filosofia constante do Estatuto revogado,
atendendo à salvaguarda do interesse público das fun-
ções em causa, corrigindo-se determinadas regras, adap-
tando-se à realidade actual as respectivas disposições
e introduzindo novos preceitos, tendo em conta, nomea-
damente, os preceitos constitucionais e o regime das
demais associações públicas.

Artigo 3.o

Extensão

No âmbito da autorização legislativa concedida pelo
artigo 1.o, deve o Governo proceder a:

a) Alteração da designação da associação pública
a quem compete representar, mediante inscri-
ção obrigatória, os técnicos oficiais de contas,
de Associação dos Técnicos Oficiais de Contas
para Câmara dos Técnicos Oficiais de Contas;

b) Previsão de um mecanismo de eventual dispensa
e de futuro alargamento da obrigação de dispor
de técnico oficial de contas;

c) Definição clara das funções dos técnicos oficiais
de contas, alargando igualmente as respectivas


