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Serviço de Prevenção e Tratamento da Toxicodepen-
dência, do Ministério da Saúde.

Artigo 2.o

Objectivos

Os núcleos de acompanhamento médico têm como
objectivo proceder à prestação de cuidados médicos de
apoio, tratamento e recuperação dos toxicodependentes
reclusos.

Artigo 3.o

Gratuitidade

O toxicodependente com indicação terapêutica para
tratamento, seja este de substituição ou outro, e desde
que declare voluntariamente a sua aceitação do mesmo,
terá direito a tratamento gratuito.

Artigo 4.o

Regulamentação e entrada em vigor

1 — O Governo tomará as providências necessárias
à regulamentação da presente lei.

2 — A produção de efeitos financeiros da presente
lei inicia-se com vigência do próximo Orçamento do
Estado.

Aprovada em 27 de Maio 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 110/99
de 3 de Agosto

Autoriza o Governo a legislar, no âmbito do desenvolvimento da
Lei de Bases do Ordenamento do Território e do Urbanismo,
em matéria de atribuições das autarquias locais no que respeita
ao regime de licenciamento municipal de loteamentos urbanos
e obras de urbanização e de obras particulares.

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 legislar
em matéria da competência dos órgãos das autarquias
locais e dos tribunais, de definição e regime dos bens
do domínio público e do regime geral dos actos ilícitos
de mera ordenação social no âmbito do regime jurídico

das operações de loteamento, das obras de urbanização,
das obras particulares e da utilização de edifícios, bem
como a estabelecer um adequado regime sancionatório.

Artigo 2.o

Sentido e extensão

A legislação a estabelecer pelo Governo nos termos
do artigo anterior terá os seguintes sentido e extensão:

a) Definir o regime dos procedimentos de controlo
prévio a que estão sujeitas as operações urba-
nísticas, reunindo num só diploma os regimes de
licenciamento municipal de loteamentos urbanos
e obras de urbanização e obras particulares, dis-
tinguindo três formas de procedimento — licen-
ciamento, autorização e comunicação prévia —
em função do tipo de operação urbanística a rea-
lizar e da densidade do planeamento territorial
vigente na área de realização da operação;

b) Sujeitar a prévia discussão pública alguns pro-
cedimentos de licenciamento de operações de
loteamento urbano e de edificações de grande
impacte urbanístico;

c) Cometer às assembleias municipais competên-
cia para aprovar regulamentos municipais de
urbanização e edificação, bem como relativos
ao licenciamento e liquidação das taxas que, nos
termos da lei, forem devidas pela realização de
operações urbanísticas;

d) Cometer às câmaras municipais, com faculdade
de delegação no presidente e de subdelegação
deste nos vereadores, competência para a con-
cessão de licenças;

e) Cometer ao presidente da câmara municipal,
podendo ser delegada nos vereadores ou nos
dirigentes dos serviços municipais, com facul-
dade de delegação, competência para a conces-
são de autorizações;

f) Cometer às câmaras municipais, podendo ser
delegada nos respectivos presidentes, com facul-
dade de subdelegação nos vereadores ou nos
dirigentes dos serviços municipais, competência
para aprovar informações prévias;

g) Cometer aos presidentes das câmaras munici-
pais competência para determinar a sujeição das
obras objecto de comunicação prévia mas sujei-
tas a outra forma de controlo prévio, a licen-
ciamento ou autorização;

h) Cometer aos presidentes das câmaras munici-
pais competência para decidir as questões de
ordem formal e processual que possam obstar
ao conhecimento de qualquer pedido de licen-
ciamento ou autorização;

i) Cometer aos presidentes das câmaras munici-
pais competência para promover a consulta às
entidades que, nos termos da lei, devam emitir
parecer, autorização ou aprovação relativa-
mente às operações urbanísticas sujeitas a
licenciamento;

j) Atribuir competências às câmaras municipais
para aprovar uma licença parcial para constru-
ção da estrutura de um edifício antes da apro-
vação final do projecto da obra;
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l) Estabelecer a integração das parcelas cedidas
pelos loteadores para implantação de espaços
verdes públicos, equipamentos de utilização
colectiva e infra-estruturas urbanísticas no
domínio público municipal;

m) Prever a possibilidade de recurso pelo cedente
de parcelas para implantação de espaços verdes
públicos, equipamentos de utilização colectiva
e infra-estruturas urbanísticas no âmbito do
licenciamento de operações de loteamento, em
caso de não afectação das mesmas pelo muni-
cípio aos fins para as quais hajam sido cedidas,
ao direito de reversão previsto no Código das
Expropriações, ou, em alternativa, à exigência
de pagamento de uma indemnização;

n) Estabelecer a possibilidade de gestão das infra-
-estruturas e dos espaços verdes e de utilização
colectiva por moradores ou grupos de mora-
dores das zonas loteadas ou urbanizadas
mediante a celebração com as câmaras muni-
cipais de acordos de cooperação ou de contratos
de concessão do uso privativo do domínio
público municipal;

o) Estabelecer a sujeição ao procedimento admi-
nistrativo de controlo prévio aplicável ao licen-
ciamento ou autorização de novos projectos
apenas das alterações que afectam o conteúdo
essencial dos projectos inicialmente apresen-
tados;

p) Cometer às câmaras municipais competência
para alterar as condições estabelecidas em
licença ou autorização de operação de lotea-
mento se necessário à execução de plano muni-
cipal de ordenamento do território;

q) Estabelecer regras relativas a suspensão do pro-
cedimento de licenciamento, autorização ou
informação prévia nos casos de abertura de dis-
cussão pública de novos instrumentos de pla-
neamento territorial;

r) Estabelecer regras relativas à validade, incluindo
o regime material e processual da nulidade dos
actos administrativos que violem as disposições
legais aplicáveis, e eficácia dos actos de licen-
ciamento ou autorização;

s) Estabelecer regras relativas à responsabilidade
civil da Administração pelos prejuízos causados
aos titulares de licenças ou autorizações revo-
gadas, declaradas nulas ou anuladas se a causa
da revogação, declaração de nulidade ou anu-
lação resultar de uma conduta ilícita dos titu-
lares dos seus órgãos ou dos seus funcionários
e agentes;

t) Prever, em matéria de garantias dos particu-
lares, a possibilidade de recurso a intimação
judicial para a prática de acto legalmente
devido;

u) Prever a sujeição ao pagamento das taxas pela
realização, manutenção e reforço das infra-es-
truturas urbanísticas da realização de obras par-
ticulares que pela sua natureza impliquem um
acréscimo dos encargos públicos de realização,
manutenção e reforço das infra-estruturas e ser-
viços gerais do município equivalente ou supe-
rior ao que resulta do licenciamento de uma
operação de loteamento urbano, excepto se se
situarem no âmbito de uma operação de lotea-
mento onde tais taxas já tenham sido pagas;

v) Prever a possibilidade de distinção, nos regu-
lamentos municipais, do montante das taxas
devidas pela realização, manutenção e reforço
das infra-estruturas urbanísticas em função das
necessidades concretas de infra-estruturas e ser-
viços gerais do município justificadas no res-
pectivo programa plurianual de investimentos,
ou dos usos, tipologias ou localização das
edificações;

x) Cometer competências em razão da matéria e
do território aos tribunais judiciais para conhe-
cer das acções, bem como disciplinar a sua tra-
mitação, em que se requeira autorização judicial
para a promoção directa da execução das obras
de urbanização, nos casos em que as mesmas
não sejam realizadas nem pelos loteadores, nem
pelas câmaras municipais;

z) Cometer aos presidentes das câmaras municipais,
com faculdade de delegação nos vereadores, a
competência para fiscalizar a conformidade das
operações urbanísticas com as disposições legais
e regulamentares aplicáveis e prevenir os peri-
gos que da sua realização possam resultar para
a saúde e segurança das pessoas, através da rea-
lização de inspecções e vistorias;

aa) Estabelecer medidas de tutela de legalidade
urbanística, cometendo aos presidentes das
câmaras municipais a competência para a res-
pectiva determinação em caso de violação do
regime de controlo prévio das operações urba-
nísticas, designadamente de embargo e demo-
lição de obras, trabalhos de correcção ou alte-
ração de obras, reposição do terreno nas con-
dições em que se encontrava antes da data do
início das obras, posse administrativa e execução
coerciva e ordem de cessação de utilização;

bb) Prever a possibilidade de contratação, pelas
câmaras municipais, com empresas privadas
habilitadas a efectuar fiscalização de obras, a
realização de inspecções e vistorias;

cc) Classificar como crime de desobediência para
os efeitos do artigo 348.o do Código Penal o
desrespeito dos actos administrativos que deter-
minem medidas de tutela da legalidade urba-
nística;

dd) Classificar como crime de falsificação de docu-
mentos as falsas declarações ou informações
prestadas pelos técnicos autores de projectos
e directores de obras no termo de responsa-
bilidade ou no livro de obra;

ee) Fixar e graduar, da suspensão à demissão, as
penas disciplinares a aplicar aos funcionários
e agentes da Administração Pública que deixem
de participar infracções às entidades fiscaliza-
doras ou prestem informações falsas ou erradas
sobre as infracções legais e regulamentares de
que tiverem conhecimento no exercício das suas
funções;

ff) Estipular os montantes das coimas correspon-
dentes aos ilícitos de mera ordenação social por
violação das disposições legais relativas ao
regime de controlo prévio das operações urba-
nísticas entre o mínimo de 20 000$ e o máximo
de 100 000 000$.
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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.


