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b) Na promoção e realização de acções de pre-
venção relativas aos crimes referidos na alínea
anterior;

c) Na direcção da investigação dos crimes referidos
nas alíneas anteriores;

d) Na fiscalização da actividade processual da Polí-
cia Judiciária Militar;

e) Na promoção da execução de penas e medidas
de segurança aplicadas a militares na efectivi-
dade de serviço.

Artigo 23.o

Regime de intervenção

1 — Para efeito do disposto no artigo anterior e sem
prejuízo do demais apoio técnico que o magistrado res-
ponsável pelo processo lhes requeira, os assessores mili-
tares emitem sempre parecer prévio, não vinculativo,
relativamente aos seguintes actos:

a) Requerimento de aplicação de medidas de coac-
ção a militares na efectividade de serviço, bem
como a sua revogação, alteração ou extinção;

b) Audição do Ministério Público para os efeitos
previstos na alínea anterior, sempre que a apli-
cação, revogação, alteração ou extinção sejam
decretadas oficiosamente ou a requerimento do
arguido;

c) Dedução da acusação ou arquivamento de
inquérito.

2 — O parecer a que se refere o número anterior
é emitido por escrito, no prazo fixado pelo magistrado
responsável; este pode, no entanto, por urgente con-
veniência de serviço, determinar que o parecer seja emi-
tido oralmente, sendo reduzido a escrito logo que
possível.

3 — Os assessores militares emitem parecer segundo
o critério de intervenção previsto no n.o 2 do artigo 114.o
do Código de Justiça Militar, sem prejuízo de o magis-
trado responsável poder colher ainda os pareceres de
outros assessores militares, se entender conveniente.

SECÇÃO III

Nomeação e estatuto

Artigo 24.o

Nomeação

1 — Os assessores militares são nomeados pelo Pro-
curador-Geral da República, sob proposta dos Chefes
de Estado-Maior respectivos ou do comandante-geral
da GNR, consoante os casos.

2 — É correspondentemente aplicável o procedi-
mento de nomeação dos juízes militares, com as neces-
sárias adaptações.

Artigo 25.o

Estatuto

1 — Os assessores militares do Ministério Público
desempenham as respectivas funções em regime de
comissão normal e vencem de acordo com o posto
respectivo.

2 — O exercício de funções na Assessoria Militar do
Ministério Público só decorre em regime de exclusi-

vidade se o Procurador-Geral assim o determinar, gené-
rica ou casuisticamente.

3 — Os assessores militares estão sujeitos ao dever
de reserva que impende sobre os magistrados do Minis-
tério Público, além dos deveres inerentes ao estatuto
da condição militar.

4 — São ainda aplicáveis aos assessores militares os
impedimentos previstos no artigo 117.o do Código de
Justiça Militar.

Aprovada em 18 de Setembro de 2003.

O Presidente da Assembleia da República, João Bosco
Mota Amaral.

Promulgada em 3 de Novembro de 2003.

Publique-se.

O Presidente da República, JORGE SAMPAIO.

Referendada em 4 de Novembro de 2003.

O Primeiro-Ministro, José Manuel Durão Barroso.

Lei n.o 102/2003

de 15 de Novembro

Revoga as disposições que fixam limites à participação
de entidades estrangeiras no capital de sociedades reprivatizadas

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 único

Revogação

1 — É revogado o n.o 3 do artigo 13.o da Lei n.o 11/90,
de 5 de Abril (Lei Quadro das Privatizações).

2 — É revogado o Decreto-Lei n.o 65/94, de 28 de
Fevereiro (estabelece novos limites à participação de
entidades estrangeiras no capital das empresas que
foram sendo transferidas para o sector privado).

3 — São revogadas todas as disposições que fixam
limites à participação de entidades estrangeiras no capi-
tal de sociedades reprivatizadas, em aplicação do n.o 3
do artigo 13.o da Lei n.o 11/90, de 5 de Abril (Lei Quadro
das Privatizações).

Aprovada em 3 de Outubro de 2003.

O Presidente da Assembleia da República, João Bosco
Mota Amaral.

Promulgada em 3 de Novembro de 2003.

Publique-se.

O Presidente da República, JORGE SAMPAIO.

Referendada em 4 de Novembro de 2003.

O Primeiro-Ministro, José Manuel Durão Barroso.


