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Lei n.o 31/99

PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
Decreto do Presidente da República n.o 140/99
de 13 de Maio

O Presidente da República decreta, nos termos do
artigo 135.o, alínea a), da Constituição, o seguinte:
É nomeado, sob proposta do Governo, o ministro
plenipotenciário de 1.a classe António José da Câmara
Ramalho Ortigão para o cargo de embaixador de Portugal em Lagos.
Assinado em 16 de Abril de 1999.
Publique-se.
O Presidente da República, JORGE SAMPAIO.
Referendado em 4 de Maio de 1999.
O Primeiro-Ministro, António Manuel de Oliveira
Guterres. — O Ministro dos Negócios Estrangeiros,
Jaime José Matos da Gama.
Decreto do Presidente da República n.o 141/99
de 13 de Maio

O Presidente da República decreta, nos termos do
artigo 135.o, alínea a), da Constituição, o seguinte:
É nomeado, sob proposta do Governo, o ministro plenipotenciário de 2.a classe José Filipe Mendes Morais Cabral
para o cargo de embaixador de Portugal em Telavive.
Assinado em 16 de Abril de 1999.
Publique-se.
O Presidente da República, JORGE SAMPAIO.

de 13 de Maio

Alteração da designação de Vila Chão do Marão
para Vila Chã do Marão

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
A freguesia de Vila Chão do Marão, no município
de Amarante, passa a designar-se Vila Chã do Marão.
Aprovada em 8 de Abril de 1999.
O Presidente da Assembleia da República, António
de Almeida Santos.
Promulgada em 28 de Abril de 1999.
Publique-se.
O Presidente da República, JORGE SAMPAIO.
Referendada em 4 de Maio de 1999.
O Primeiro-Ministro, António Manuel de Oliveira
Guterres.

PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
Decreto-Lei n.o 162/99
de 13 de Maio
o

Referendado em 4 de Maio de 1999.
O Primeiro-Ministro, António Manuel de Oliveira
Guterres. — O Ministro dos Negócios Estrangeiros,
Jaime José Matos da Gama.

ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA
Lei n.o 30/99
de 13 de Maio

Alteração da denominação da freguesia de Leça do Bailio,
no concelho de Matosinhos

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
A freguesia de Leça do Bailio, no concelho de Matosinhos, passa a designar-se Leça do Balio.
Aprovada em 8 de Abril de 1999.
O Presidente da Assembleia da República, António
de Almeida Santos.
Promulgada em 28 de Abril de 1999.
Publique-se.
O Presidente da República, JORGE SAMPAIO.
Referendada em 4 de Maio de 1999.
O Primeiro-Ministro, António Manuel de Oliveira
Guterres.

O Decreto-Lei n. 138/90, de 26 Abril, regula a forma
e a obrigatoriedade de indicação de preços dos bens
e serviços colocados à disposição do consumidor no
mercado.
O regime vigente, resultante de directivas comunitárias, vinha-se revelando, contudo, de aplicação complexa, nomeadamente no que se refere à ligação entre
a indicação do preço por unidade de medida dos produtos e a sua pré-embalagem em quantidades ou capacidades preestabelecidas correspondentes aos valores
das gamas.
A nova Directiva n.o 98/6/CE, do Parlamento Europeu
e do Conselho, de 16 de Fevereiro de 1998, relativa à
defesa dos consumidores em matéria de indicação dos
preços dos produtos oferecidos aos consumidores, ao
abandonar tal ligação em favor de um mecanismo mais
simplificado no interesse do consumidor, implica que
agora venham a introduzir-se as indispensáveis alterações ao mencionado diploma, tendo em vista não só
a harmonização da legislação nacional às regras comunitárias mas também um mais transparente funcionamento do mercado, já que apenas o acesso a uma informação correcta por parte do consumidor possibilita a
este uma livre escolha, a qual, por sua vez, terá de estar
sempre presente para que se possa falar de uma concorrência sã entre as empresas e os produtos.
Assim, introduz-se uma nova excepção à obrigatoriedade de indicação do preço por unidade de medida,
sendo abolidas outras que, estando relacionadas com
o conteúdo de anteriores directivas, deixaram de ter
razão de ser. No que respeita às formas de indicação
dos preços dos produtos, clarifica-se a obrigatoriedade
de indicação do preço a pronto pagamento nas vendas
a prestações. Sempre que a publicidade mencione os
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preços de bens ou serviços, deve indicar o preço expresso
em moeda com curso legal em Portugal, incluindo
impostos e taxas. Relativamente à indicação do preço
dos serviços, exige-se que estes, ao serem indicados, se
refiram ao preço total expresso em moeda portuguesa,
devendo também incluir taxas e impostos. Deixa de estar
dependente de portaria a obrigatoriedade de indicação
dos preços dos serviços, podendo, contudo, o Governo
fixar os termos em que essa obrigação deve ser cumprida.
Passados 15 anos sobre o Decreto-Lei n.o 28/84, de
20 de Janeiro, para o qual o Decreto-Lei n.o 138/90
remetia, torna-se imperioso também proceder ao
aumento do montante das coimas correspondentes aos
ilícitos que prevêem e punem as condutas violadoras
das obrigações impostas pelo presente diploma.
Foram ouvidas as associações de comércio e serviços
e de consumidores.
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
Os artigos 1.o, 2.o, 4.o, 5.o, 6.o, 10.o, 11.o, 12.o, 13.o,
14.o, 15.o e 16.o do Decreto-Lei n.o 138/90, de 26 Abril,
passam a ter a seguinte redacção:

alimentício e de 1 kg, 1 l, 1 m, 1 m2, 1 m3 ou
1 t de produto não alimentar.
Artigo 4.o
[. . .]

1—..........................................
a)
b)
c)
d)
e)

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Artigo 2.o
[. . .]

..............................................
.........................................
.........................................
.........................................
‘Preço de venda’ um preço válido para uma
determinada quantidade do género alimentício
ou do produto não alimentar;
e) ‘Preço por unidade de medida’ o preço válido
para uma quantidade de 1 kg ou de 1 l de género

.........................................
.........................................
.........................................
.........................................
.........................................
.........................................
.........................................
[Antiga alínea l).]
[Antiga alínea m).]
Aos géneros alimentícios e produtos não alimentares quando o seu preço for idêntico ao
preço de venda.
Artigo 5.o
[. . .]

[. . .]

1—..........................................
2 — Os géneros alimentícios e os produtos não alimentares postos à disposição do consumidor devem conter também o preço por unidade de medida.
3 — Nos produtos vendidos a granel apenas deverá
ser indicado o preço por unidade de medida.
4 — Sempre que as disposições comunitárias ou
nacionais exijam a indicação do peso líquido e do peso
líquido escorrido para determinados produtos pré-embalados, será suficiente indicar o preço por unidade de
medida do peso líquido escorrido.
5 — O preço de venda e o preço por unidade de
medida, seja qual for o suporte utilizado para os indicar,
referem-se ao preço total expresso em moeda com curso
legal em Portugal, devendo incluir todos os impostos,
taxas e outros encargos que nele sejam repercutidos,
de modo que o consumidor possa conhecer o montante
exacto que tem a pagar.
6 — Os géneros alimentícios comercializados nos
hotéis, estabelecimentos similares e cantinas, desde que
sejam consumidos no local da venda, são objecto de
disposições especiais.

.........................................
.........................................
.........................................
.........................................
.........................................

2 — A indicação do preço por unidade de medida
a que se refere o n.o 2 do artigo 1.o não é aplicável:

«Artigo 1.o

a)
b)
c)
d)
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1 — A indicação dos preços de venda e por unidade
de medida deve ser feita em dígitos de modo visível,
inequívoco, fácil e perfeitamente legível, através da utilização de letreiros, etiquetas ou listas, por forma a
alcançar-se a melhor informação para o consumidor.
2—..........................................
a)
b)
c)

........................................
........................................
........................................

3—..........................................
4—..........................................
5—..........................................
6—..........................................
7 — Sem prejuízo da informação relativa a outras formas de pagamento, deve ser indicado sempre o preço
a pronto pagamento.
Artigo 6.o
[. . .]

1 — A publicidade, sempre que mencione preços de
bens ou serviços, deve respeitar as regras referidas no
presente diploma e indicar de forma clara e perfeitamente visível o preço total expresso em moeda com
curso legal em Portugal, incluindo taxas e impostos.
2 — A publicidade escrita ou impressa e os catálogos,
quando mencionem o preço de venda dos géneros alimentares e produtos não alimentares referidos no n.o 1
do artigo 1.o, devem igualmente conter, nos mesmos
termos do número anterior, a indicação do preço da
unidade de medida, excepto se, por força do presente
diploma, o género ou produto publicitado ou constante
de catálogo estiver dispensado dessa informação.
3 — Para os efeitos do n.o 1, sempre que se justifique,
pode o Governo, através de portaria, regulamentar a
publicitação dos preços dos bens e serviços.
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Artigo 10.o

Artigo 15.o
Revogação

Indicação do preço dos serviços

1 — Os preços de toda a prestação de serviços, seja
qual for a sua natureza, devem constar de listas ou cartazes afixados, de forma visível, no lugar onde os serviços
são propostos ou prestados ao consumidor, sendo aplicável o n.o 5 do artigo 1.o
2 — Sempre que sejam numerosos os serviços propostos e existam condições muito diversas que não permitam uma afixação de preços perfeitamente clara, este
documento pode ser substituído por um catálogo completo, restringindo-se neste caso a obrigação de afixação
em cartaz prevista no número anterior à informação
de que tal catálogo se encontra à disposição do público.
3 — Nos serviços prestados à hora, à percentagem,
à tarefa ou segundo qualquer outro critério, os preços
devem ser sempre indicados com referência ao critério
utilizado; havendo taxas de deslocação ou outras previamente estabelecidas, devem as mesmas ser indicadas
especificamente.
4 — Sem prejuízo da obrigação de indicação de preços
dos serviços prevista no presente artigo, sempre que
se justifique, pode o Governo estabelecer, por portaria
conjunta dos membros do Governo que tutelam as áreas
de defesa do consumidor, do comércio e do sector de
actividade em causa, os termos em que essa obrigação
deve ser cumprida no que respeita a serviços diferentes
dos previstos no artigo anterior.
o

Artigo 11.
[. . .]

1 — As infracções ao disposto nos artigos 1.o, 5.o, 6.o,
o
7. , 8.o e 10.o do presente diploma constituem contra-ordenação punível com as seguintes coimas:
a) De 50 000$ a 750 000$ se o infractor for uma
pessoa singular;
b) De 500 000$ a 6 000 000$ se o infractor for uma
pessoa colectiva.
2 — A negligência é punível.
Artigo 12.o
[. . .]

1 — A fiscalização do disposto no presente diploma
e a instrução dos respectivos processos por contra-ordenações são da competência da Inspecção-Geral das
Actividades Económicas, nos termos do artigo 73.o do
Decreto-Lei n.o 28/84, de 20 de Janeiro.
2—..........................................
Artigo 13.o
Destino do montante das coimas

Do montante das coimas aplicadas pelas contra-ordenações previstas neste diploma serão destinados 40 %
para a Inspecção-Geral das Actividades Económicas,
revertendo o restante para o Estado.
Artigo 14.o
Aplicação às Regiões Autónomas

(Anterior artigo 13.o)

o

(Anterior artigo 14. )
Artigo 16.o
Entrada em vigor

(Anterior artigo 15.o)»
Artigo 2.o
1 — São revogadas as alíneas d) e e) do artigo 64.o
do Decreto-Lei n.o 28/84, de 20 de Janeiro, e os anexos I
e II do Decreto-Lei n.o 138/90, de 26 de Abril.
2 — A venda ambulante, tal como definida no Decreto-Lei n.o 122/79, de 8 de Maio, e demais legislação
complementar, fica dispensada das obrigações de indicação de preços por unidade de medida constantes do
presente diploma, durante um período transitório de
três anos a contar da data de entrada em vigor do
mesmo.
Artigo 3.o
Mantêm-se em vigor as portarias publicadas ao abrigo
do preceituado no n.o 4 do artigo 10.o do Decreto-Lei
n.o 138/90, de 26 de Abril, na sua redacção original.
Artigo 4.o
O Decreto-Lei n.o 138/90, de 26 de Abril, com as
alterações introduzidas pelo presente diploma, é republicado em anexo.
Visto e aprovado em Conselho de Ministros de 11
de Março de 1999. — António Manuel de Oliveira Guterres — António Luciano Pacheco de Sousa Franco — Joaquim Augusto Nunes de Pina Moura — José Sócrates Carvalho Pinto de Sousa.
Promulgado em 29 de Abril de 1999.
Publique-se.
O Presidente da República, JORGE SAMPAIO.
Referendado em 4 de Maio de 1999.
O Primeiro-Ministro, António Manuel de Oliveira
Guterres.
ANEXO

Artigo 1.o
Indicação de preços

1 — Todos os bens destinados à venda a retalho
devem exibir o respectivo preço de venda ao consumidor.
2 — Os géneros alimentícios e os produtos não alimentares postos à disposição do consumidor devem conter também o preço por unidade de medida.
3 — Nos produtos vendidos a granel apenas deverá
ser indicado o preço por unidade de medida.
4 — Sempre que as disposições comunitárias ou
nacionais exijam a indicação do peso líquido e do peso
líquido escorrido para determinados produtos pré-embalados, será suficiente indicar o preço por unidade de
medida do peso líquido escorrido.
5 — O preço de venda e o preço por unidade de
medida, seja qual for o suporte utilizado para os indicar,
referem-se ao preço total expresso em moeda com curso
legal em Portugal, devendo incluir todos os impostos,
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taxas e outros encargos que nele sejam repercutidos,
de modo que o consumidor possa conhecer o montante
exacto que tem a pagar.
6 — Os géneros alimentícios comercializados nos
hotéis, estabelecimentos similares e cantinas, desde que
sejam consumidos no local da venda, são objecto de
disposições especiais.
Artigo 2.o
Definições

Para efeitos do presente diploma entende-se por:
a) «Género alimentício ou produto não alimentar
comercializado à peça» um género ou produto
que não pode ser objecto de fraccionamento
sem que isso altere a respectiva natureza ou
propriedades;
b) «Género alimentício ou produto não alimentar
comercializado a granel» um género ou produto
que não é objecto de qualquer acondicionamento prévio ou que só é medido ou pesado
na presença do consumidor final;
c) «Género alimentício ou produto não alimentar
pré-embalado» um género ou produto que é
embalado fora da presença do consumidor,
independentemente de ser inteira ou parcialmente envolvido pela respectiva embalagem;
d) «Preço de venda» um preço válido para uma
determinada quantidade do género alimentício
ou do produto não alimentar;
e) «Preço por unidade de medida» o preço válido
para uma quantidade de 1 kg ou de 1 l de género
alimentício e de 1 kg, 1 l, 1 m, 1 m2, 1 m3 ou
1 t de produto não alimentar.
Artigo 3.o
Unidades de medida de referência

1 — Relativamente aos géneros alimentícios, o preço
da unidade de medida referir-se-á:
a) Ao litro, no que diz respeito aos géneros alimentícios comercializados por volume;
b) Ao quilograma, quando diz respeito aos géneros
alimentícios comercializados a peso.
2 — Relativamente aos produtos não alimentares, o
preço da unidade de medida referir-se-á:
a) Ao litro ou ao metro cúbico, para os produtos
vendidos a volume;
b) Ao quilograma ou à tonelada, para os produtos
vendidos a peso;
c) Ao metro, para os produtos comercializados
com base no comprimento;
d) Ao metro quadrado, para os produtos comercializados com base na superfície.
3 — O preço da unidade de medida dos géneros alimentícios e dos produtos não alimentares pré-embalados refere-se à quantidade declarada.
Artigo 4.o
Exclusão do âmbito de aplicação

1 — O disposto no presente diploma não se aplica:
a) Aos géneros alimentícios e produtos não alimentares adquiridos para utilização numa actividade profissional ou comercial;

b) Aos géneros alimentícios e produtos não alimentares fornecidos por ocasião de uma prestação de serviços;
c) Aos géneros alimentícios e produtos não alimentares vendidos directamente de particular
a particular;
d) Aos géneros alimentícios vendidos nos locais de
produção agrícola;
e) Aos produtos não alimentares vendidos em
hasta pública, bem como à venda de objectos
de arte e antiguidades.
2 — A indicação do preço por unidade de medida
a que se refere o n.o 2 do artigo 1.o não é aplicável:
a) Aos géneros alimentícios e produtos não alimentares comercializados através de distribuidor automático;
b) Aos géneros alimentícios e produtos não alimentares comercializados à peça;
c) Aos pratos confeccionados ou pratos a confeccionar que se encontrem numa mesma embalagem;
d) Aos géneros alimentícios de fantasia;
e) Aos géneros alimentícios ou produtos não alimentares diferentes comercializados numa
mesma embalagem;
f) Aos produtos não alimentares destinados a
serem misturados para obter um preparado e
colocados numa mesma embalagem;
g) Aos géneros alimentícios comercializados em
embalagens até 50 g ou 50 ml ou com mais
de 10 kg ou 10 l;
h) Aos géneros alimentícios ou produtos não alimentares dispensados da indicação de peso ou
volume, nos termos da legislação em vigor;
i) Ao novo preço da unidade de medida dos géneros alimentícios facilmente perecíveis em caso
de venda com desconto justificada pelo risco
de alteração;
j) Aos géneros alimentícios e produtos não alimentares quando o seu preço for idêntico ao
preço de venda.
Artigo 5.o
Formas de indicação do preço

1 — A indicação dos preços de venda e por unidade
de medida deve ser feita em dígitos de modo visível,
inequívoco, fácil e perfeitamente legível, através da utilização de letreiros, etiquetas ou listas, por forma a
alcançar-se a melhor informação para o consumidor.
2 — Para efeitos do disposto no número anterior
considera-se:
a) «Letreiro» todo o suporte onde seja indicado
o preço de um único bem ou serviço;
b) «Etiqueta» todo o suporte apenso ao próprio
bem ou colocado sobre a embalagem em que
este é vendido ao público, podendo, no entanto,
ser substituída por inscrição sobre a embalagem,
quando a natureza desta o permita;
c) «Lista» todo o suporte onde sejam indicados
os preços de vários bens ou serviços.
3 — Só podem ser usadas as listas quando a natureza
dos bens ou serviços torne materialmente impossível
o uso de letreiros e etiquetas ou como meio complementar de marcação de preços.
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4 — Em qualquer caso, a indicação do preço deve
ser feita na proximidade do respectivo bem ou no local
em que a prestação do serviço é proposta ao público,
de modo a não suscitar qualquer dúvida ao consumidor.
5 — Os bens ou prestações de serviço, vendidos ao
mesmo preço e expostos ao público em conjunto, podem
ser objecto de uma única marcação de preço.
6 — Quando o preço indicado não compreender um
elemento ou prestação de serviço indispensável ao
emprego ou à finalidade do bem ou serviço proposto,
essa particularidade deve estar explicitamente indicada.
7 — Sem prejuízo da informação relativa a outras formas de pagamento, deve ser indicado sempre o preço
a pronto pagamento.
Artigo 6.o
Publicidade

1 — A publicidade, sempre que mencione preços de
bens ou serviços, deve respeitar as regras referidas no
presente diploma e indicar de forma clara e perfeitamente visível o preço expresso em moeda com curso
legal em Portugal, incluindo taxas e impostos.
2 — A publicidade escrita ou impressa e os catálogos,
quando mencionem o preço de venda dos géneros alimentares e produtos não alimentares referidos no n.o 1
do artigo 1.o, devem igualmente conter, nos mesmos
termos do número anterior, a indicação do preço da
unidade de medida, excepto se, por força do presente
diploma, o género ou produto publicitado ou constante
de catálogo estiver dispensado dessa informação.
3 — Para os efeitos do n.o 1, sempre que se justifique,
pode o Governo, através de portaria, regulamentar a
publicitação dos preços dos bens e serviços.
Artigo 7.o
Venda em conjunto e por lotes

1 — Na venda em conjunto deve indicar-se o preço
total, o número de peças e, quando seja possível a aquisição de peças isoladas, o preço de cada uma.
2 — Na venda em lotes deve ser indicado o preço
total, a composição do lote e o preço de cada uma das
unidades.
Artigo 8.o
Montras e vitrinas

1 — Os bens expostos em montras ou vitrinas, visíveis
pelo público do exterior do estabelecimento ou no seu
interior, devem ser objecto de uma marcação complementar, quando as respectivas etiquetas não sejam perfeitamente visíveis, sem prejuízo do disposto no n.o 5
do artigo 5.o
2 — Estão dispensados da indicação dos preços os
produtos que se encontrem expostos em montras ou
vitrinas afastadas dos lugares de venda que, estando
colocadas em lugares públicos, tenham um carácter
essencialmente publicitário.
Artigo 9.o
Regulamentação especial

Relativamente aos bens ou serviços para os quais
exista regulamentação específica, prevalece essa regulamentação quando não contrarie o disposto no presente
diploma e dela resulta uma melhor informação para
o consumidor.

Artigo 10.o
Indicação do preço dos serviços

1 — Os preços de toda a prestação de serviços, seja
qual for a sua natureza, devem constar de listas ou cartazes afixados, de forma visível, no lugar onde os serviços
são propostos ou prestados ao consumidor, sendo aplicável o n.o 5 do artigo 1.o
2 — Sempre que sejam numerosos os serviços propostos e existam condições muito diversas que não permitam uma afixação de preços perfeitamente clara, este
documento pode ser substituído por um catálogo completo, restringindo-se neste caso a obrigação de afixação
em cartaz prevista no número anterior à informação
de que tal catálogo se encontra à disposição do público.
3 — Nos serviços prestados à hora, à percentagem,
à tarefa ou segundo qualquer outro critério, os preços
devem ser sempre indicados com referência ao critério
utilizado; havendo taxas de deslocação ou outras previamente estabelecidas, devem as mesmas ser indicadas
especificamente.
4 — Sem prejuízo da obrigação de indicação de preços
dos serviços prevista no presente artigo, sempre que
se justifique, pode o Governo estabelecer, por portaria
conjunta dos membros do Governo que tutelam as áreas
de defesa do consumidor, do comércio e do sector de
actividade em causa, os termos em que essa obrigação
deve ser cumprida no que respeita a serviços diferentes
dos previstos no artigo anterior.
Artigo 11.o
Infracções

1 — As infracções ao disposto nos artigos 1.o, 5.o, 6.o,
7.o, 8.o e 10.o do presente diploma constituem contra-ordenação punível com as seguintes coimas:
a) De 50 000$ a 750 000$ se o infractor for uma
pessoa singular;
b) De 500 000$ a 6 000 000$ se o infractor for uma
pessoa colectiva.
2 — A negligência é punível.
Artigo 12.o
Fiscalização, instrução dos processos e aplicação das coimas

1 — A fiscalização do disposto no presente diploma
e a instrução dos respectivos processos por contra-ordenações são da competência da Inspecção-Geral das
Actividades Económicas, nos termos do artigo 73.o do
Decreto-Lei n.o 28/84, de 20 de Janeiro.
2 — Finda a instrução, os processos devem ser remetidos à comissão a que se refere o n.o 2 do artigo 52.o
do mesmo diploma, para efeitos de aplicação da coima.
Artigo 13.o
Destino do montante das coimas

Do montante das coimas aplicadas pelas contra-ordenações previstas neste diploma serão destinados 40 %
para a Inspecção-Geral das Actividades Económicas,
revertendo o restante para o Estado.
Artigo 14.o
Aplicação às Regiões Autónomas

Nas Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira
as competências referidas no artigo anterior são exer-
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cidas pelos serviços e organismos competentes das respectivas administrações regionais.
Artigo 15.o
Revogação

É revogado o Decreto-Lei n.o 533/75, de 26 de
Setembro.
Artigo 16.o
Entrada em vigor

O presente diploma entra em vigor no dia 1 de Janeiro
de 1991.

MINISTÉRIO DOS NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
Decreto n.o 14/99
de 13 de Maio

Nos termos da alínea c) do n.o 1 do artigo 197.o da
Constituição, o Governo decreta o seguinte:
Artigo único
É aprovado o Acordo entre o Governo da República
Portuguesa e o Governo da República da África do
Sul sobre Supressão de Vistos em Passaportes Diplomáticos, de Serviço e Especiais, assinado em Lisboa em
13 de Outubro de 1998.
Visto e aprovado pelo Conselho de Ministros de 25
de Março de 1999. — António Manuel de Oliveira Guterres — Jaime José Matos da Gama — Jorge Paulo Sacadura Almeida Coelho.
Assinado em 21 de Abril de 1999.
Publique-se.

2 — Os cidadãos nacionais da República da África
do Sul titulares de passaporte sul-africano válido, diplomático ou de serviço, podem entrar no território da
República Portuguesa sem necessidade de visto e aí permanecer por um período não superior a 90 dias por
semestre.
Artigo 2.o
1 — Os cidadãos nacionais portugueses titulares de
passaporte português diplomático ou especial válido e
nomeados para prestar serviço na missão diplomática,
postos consulares portugueses na República da África
do Sul ou organizações internacionais ali sediadas
podem, sem necessidade de visto, transitar, entrar, permanecer ou sair do território da República da África
do Sul durante o período da sua missão.
2 — Os cidadãos nacionais da República da África
do Sul titulares de passaporte sul-africano diplomático
ou de serviço válido e nomeados para prestar serviço
na missão diplomática, postos consulares sul-africanos
em Portugal ou organizações internacionais ali sediadas
podem, sem necessidade de visto, transitar, entrar, permanecer ou sair do território nacional da República
Portuguesa durante o período da sua missão.
3 — As facilidades atribuídas nos n.os 1 e 2 deste
artigo aos cidadãos nacionais das Partes Contratantes
estendem-se pelo período da sua missão aos membros
das respectivas famílias sob sua directa dependência
desde que estes sejam titulares de uma das categorias
de passaportes abrangidas por este Acordo.
4 — Para os fins constantes nos números anteriores
cada Parte Contratante deve informar a outra da chegada dos indivíduos nomeados para prestar serviço na
missão diplomática, posto consular ou organizações
internacionais e dos membros da família que os acompanham, por meio de nota verbal, antes da data da sua
entrada no território da outra Parte Contratante.
Artigo 3.o

O Presidente da República, JORGE SAMPAIO.
Referendado em 29 de Abril de 1999.
O Primeiro-Ministro, António Manuel de Oliveira
Guterres.
ACORDO ENTRE O GOVERNO DA REPÚBLICA DA ÁFRICA DO SUL
E O GOVERNO DA REPÚBLICA PORTUGUESA SOBRE SUPRESSÃO DE VISTOS EM PASSAPORTES DIPLOMÁTICOS, DE SERVIÇO E ESPECIAIS.

O Governo da República da África do Sul e o
Governo da República Portuguesa, de agora em diante
designados «Partes Contratantes»:
Desejando promover o desenvolvimento de relações amistosas e de cooperação entre os dois
países;
Desejando facilitar a circulação dos seus nacionais
titulares de passaportes diplomáticos, de serviço
e especiais;
acordam o seguinte:
Artigo 1.o
1 — Os cidadãos nacionais portugueses titulares de
passaporte português válido, diplomático ou especial,
podem entrar no território da República da África do
Sul sem necessidade de visto e aí permanecer por um
período não superior a 90 dias.

1 — As isenções de visto previstas no artigo 1.o não
excluem a obrigação de requerer visto de trabalho,
estudo ou residência, sempre que tal seja exigido pela
legislação interna de cada Parte Contratante.
2 — A isenção de visto não exclui a obrigatoriedade
da observância das leis sobre a entrada, permanência
e saída do território das Partes Contratantes.
Artigo 4.o
Os cidadãos nacionais de cada uma das Partes Contratantes apenas poderão entrar e sair do território
nacional da outra pelos pontos de passagem devidamente assinalados para a circulação internacional de
passageiros.
Artigo 5.o
As Partes Contratantes trocarão entre si espécimes
das categorias de passaportes abrangidos por este
Acordo e, sempre que uma das Partes Contratantes
introduzir modificações naqueles, deverá enviar à outra
os espécimes correspondentes 30 dias antes da entrada
em circulação.
Artigo 6.o
O presente Acordo não exclui o direito de as autoridades competentes de cada Parte Contratante recusarem a entrada ou permanência de pessoas cuja presença no seu território seja considerada indesejável.
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Artigo 7.o

1 — O Governo de cada uma das Partes Contratantes
pode temporariamente suspender, total ou parcialmente, a aplicação das disposições do presente Acordo
por razões de ordem ou saúde públicas, segurança nacional ou relações internacionais.
2 — A suspensão deverá ser comunicada imediatamente à outra Parte Contratante por via diplomática.
Artigo 8.o
O presente Acordo poderá ser modificado por mútuo
consentimento das Partes Contratantes e segundo uma
forma admitida pela respectiva ordem jurídico-constitucional interna, devendo ser estabelecida a data de
entrada em vigor das disposições modificadas.
Artigo 9.o
O presente Acordo é concluído para vigorar por um
período indeterminado, permanecendo em vigor até
60 dias após a data na qual uma das Partes Contratantes
tenha notificado, por escrito, a outra, através dos canais
diplomáticos, da sua intenção de o denunciar.
Artigo 10.o
O presente Acordo entrará em vigor na data da última
notificação, por escrito, por via diplomática, em que
uma das Partes Contratantes informa a outra da perfeição das formalidades exigidas pela respectiva ordem
jurídico-constitucional interna.
Artigo 11.o
Para efeitos deste Acordo, pela designação «passaporte válido» entende-se todo aquele que, ao ser exibido
no momento da entrada em território nacional das Partes Contratantes, tem ainda, pelo menos, mais três meses
de duração.
Feito em Lisboa, aos 13 de Outubro de 1998, em
dois textos originais, em língua portuguesa e em língua
inglesa, ambos os textos fazendo igualmente fé.
Pelo Governo da República Portuguesa:
Jaime José Matos da Gama, Ministro dos
Negócios Estrangeiros.
Pelo Governo da República da África do Sul:
Alfred Nzo, Ministro dos Negócios Estrangeiros.
AGREEMENT ON THE ABOLITION OF VISA REQUIREMENTS FOR
HOLDER OF DIPLOMATIC, OFFICIAL AND SPECIAL PASSPORTS
BETWEEN THE GOVERMENT OF THE REPUBLIC OF SOUTH AFRICA
AND THE GOVERMENT OF THE PORTUGUESE REPUBLIC.

The Government of the Portuguese Republic and the
Government of the Republic of South Africa, from now
on designated «Contracting Parties»:
In the spirit of promoting the development of relations of friendship and cooperation between
their countries;
Guided by the wish to facilitate the circulation of
their nationals, holders of diplomatic, official and
special passports;

have agreed as follows:
Article 1
1 — Nationals of the Portuguese Republic holding a
valid diplomatic or special portuguese passport, are permitted to enter the territory of the Republic of South
Africa without a visa and stay for a duration of up to
90 days.
2 — Nationals of the Republic of South Africa holding
a valid diplomatic or official South African passport are
permitted to enter the territory of the Portuguese
Republic without a visa and stay there for a duration
of up to 90 days.
Article 2
1 — Nationals of the Portuguese Republic holding a
valid diplomatic or special portuguese passport designated for official duties in the portuguese diplomatic
mission, consulate or international organizations which
maintains its seat in the territory of the Republic of
South Africa are permitted to transit, enter, stay or leave
the territory of the Republic of South Africa without
a visa for the duration of their official duties.
2 — Nationals of the Republic of South Africa holding
a valid diplomatic or official south african passport designated for official duties in the south african diplomatic
mission, consulate or international organizations which
maintains its seat in the territory of the Portuguese
Republic, are permitted to transit, enter, stay or leave
the territory of the Portuguese Republic without a visa
for the duration of their official duties.
3 — Privileges grated to nationals of the Contracting
Parties under paragraphs 1 and 2 of this article are extended to family members sharing the same household for
the duration of the official duties as described above,
provided that they themselves are holding one of the
categories of passports covered by this agreement.
4 — Prior to the entry into the territory of destination,
the Contracting Parties will inform each other, through
a verbale note, of the arrival of the individuals designated
to perform the official duties in the diplomatic mission,
consulate or international organization, stating the members of their families sharing the same household.
Article 3
1 — Exemptions foreseen under article 1 do not
exclude the obligation of visa requirements for studying,
taking up employment or residence, according to the
domestic law of the Contracting Parties.
2 — Visa exemption does not exclude the duty to
observe the laws of the other Contracting Party regarding entry, stay or exit.
Article 4
Nationals of the Contracting Parties can only enter
or leave the territory of the other Contracting Party
through the crossing points reserved for the international circulation of passengers.
Article 5
Contracting Parties will exchange specimen of the categories of the passports covered by this Agreement and,
in case of modifications introduced, the new correspondent specimen 30 days before circulating.
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Article 6

This Agreement does not affect the right of the
respective authorities in the Contracting States to refuse
entry or stay to persons they deem undesirable.
Article 7
1 — Either of the Contracting Parties may temporarily suspend the total or partial application of the provisions of the present Agreement for reasons of public
order, health, national security or international relations.
2 — That suspension should be communicated immediately to the other Contracting Party by diplomatic
channels.
Article 8
This Agreement may be modified by mutual consent,
following the form admitted by the constitutional order
of the Contracting Parties and including the date of
the entry in force of the modified provisions.
Article 9

Com a criação dos municípios de Vizela, Trofa e Odivelas, respectivamente, pelas Leis n.os 63/98, de 1 de
Setembro, 83/98, de 14 de Dezembro, e 84/98, de 14
de Dezembro, importa proceder à discriminação destes
novos municípios no âmbito das unidades de nível III
da NUTS no continente em que geograficamente se
compreende o respectivo território.
Atendendo a que a área correspondente aos municípios da Trofa e de Odivelas se encontra actualmente
abrangida, respectivamente, pelas unidades do Ave e
da Grande Lisboa, mais não se faz do que manter esses
municípios recentemente criados nestas mesmas unidades territoriais.
No respeitante ao município de Vizela, considerando
que a maior parte da respectiva área se insere na unidade
do Ave, justifica-se a sua integração nesta mesma unidade territorial.
Por outro lado, altera-se em consonância a composição das zonas agrárias previstas no anexo IV ao Decreto-Lei n.o 46/89, de 15 de Fevereiro.
Assim:
Nos termos da alínea a) do n.o 1 do artigo 198.o da
Constituição, o Governo decreta o seguinte:

This Agreement is concluded for an undetermined
period of time. The Agreement may be terminated by
either Contracting Party giving 60 days written notice
to the other Party through the diplomatic channel.

Os anexos II e IV ao Decreto-Lei n.o 46/89, de 15 de
Fevereiro, passam a ter a seguinte redacção:

Article 10

«ANEXO II

The Contracting Parties will notify each other by an
exchange of notes through the diplomatic channel once
their constitutional requirements for the entry into force
of this Agreement have been complied with. The date
of entry into force will be the date of last notification.

[. . .]

Article 11
A «valid passport» means, for the purpose of this
Agreement, the one that has at least a three months
duration upon the date of entry of its holder in the
territory of destination.
Done at Lisbon on the 13th October, in duplicate
in the English and Portuguese languages, both texts
being equally authentic.
For the Government of the Republic of South
Africa:
Alfred Nzo, Minister for Foreign Affairs.
For the Government of the Portuguese Republic:
Jaime José Matos da Gama, Minister for Foreign Affairs,

Artigo único

Norte

..............................................
Ave (oito municípios; 1259 km2; 465 000 habitantes):
Fafe, Guimarães, Póvoa de Lanhoso, Santo Tirso, Trofa,
Vieira do Minho, Vila Nova de Famalicão e Vizela.
Centro

..............................................
Lisboa e Vale do Tejo

..............................................
Grande Lisboa (oito municípios; 1046 km2 ;
1 899 000 habitantes): Amadora, Cascais, Lisboa, Loures, Odivelas, Oeiras, Sintra e Vila Franca de Xira.
..............................................
Alentejo

..............................................
Algarve

..............................................
ANEXO IV

MINISTÉRIO DO EQUIPAMENTO,
DO PLANEAMENTO
E DA ADMINISTRAÇÃO DO TERRITÓRIO
o

Decreto-Lei n. 163/99
de 13 de Maio

A Nomenclatura das Unidades Territoriais para Fins
Estatísticos (NUTS), estabelecida pelo Decreto-Lei
n.o 46/89, de 15 de Fevereiro, constitui a matriz delimitadora da recolha e compilação de informação estatística de base regional.

[. . .]
I — Região Agrária de Entre Douro e Minho; sede — Braga

..............................................
5.a Zona Agrária — Vale do Ave; sede — Guimarães
(oito municípios; 1259 km2; 465 000 habitantes): Fafe
Guimarães, Póvoa de Lanhoso, Santo Tirso, Trofa,
Vieira do Minho, Vila Nova de Famalicão e Vizela.
..............................................
II — Região Agrária de Trás-os-Montes; sede — Mirandela

..............................................
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III — Região Agrária da Beira Litoral; sede — Coimbra

..............................................
IV — Região Agrária da Beira Interior; sede — Castelo Branco

..............................................
V — Região Agrária do Ribatejo e Oeste; sede — Vila Franca de Xira

..............................................
3.a Zona Agrária — Loures; sede — Loures (oito
municípios; 1046 km2; 1 899 000 habitantes): Amadora,
Cascais, Lisboa, Loures, Odivelas, Oeiras, Sintra e Vila
Franca de Xira.
..............................................
VI — Região Agrária do Alentejo; sede — Évora

..............................................
VII — Região Agrária do Algarve; sede — Faro

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .»
Visto e aprovado em Conselho de Ministros de 1
de Abril de 1999. — António Manuel de Oliveira Guterres — João Cardona Gomes Cravinho — José Apolinário
Nunes Portada.
Promulgado em 29 de Abril de 1999.
Publique-se.
O Presidente da República, JORGE SAMPAIO.
Referendado em 4 de Maio de 1999.
O Primeiro-Ministro, António Manuel de Oliveira
Guterres.

MINISTÉRIOS DA JUSTIÇA
E DO TRABALHO E DA SOLIDARIEDADE
Decreto-Lei n.o 164/99
de 13 de Maio

A Constituição da República Portuguesa consagra
expressamente o direito das crianças à protecção, como
função da sociedade e do Estado, tendo em vista o seu
desenvolvimento integral (artigo 69.o). Ainda que assumindo uma dimensão programática, este direito impõe
ao Estado os deveres de assegurar a garantia da dignidade da criança como pessoa em formação a quem
deve ser concedida a necessária protecção. Desta concepção resultam direitos individuais, desde logo o direito
a alimentos, pressuposto necessário dos demais e decorrência, ele mesmo, do direito à vida (artigo 24.o). Este
direito traduz-se no acesso a condições de subsistência
mínimas, o que, em especial no caso das crianças, não
pode deixar de comportar a faculdade de requerer à
sociedade e, em última instância, ao próprio Estado as
prestações existenciais que proporcionem as condições
essenciais ao seu desenvolvimento e a uma vida digna.
A protecção à criança, em particular no que toca ao
direito a alimentos, tem merecido também especial atenção no âmbito das organizações internacionais especializadas nesta matéria e de normas vinculativas de direito
internacional elaboradas no seio daquelas. Destacam-se,
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nomeadamente, as Recomendações do Conselho da
Europa R(82)2, de 4 de Fevereiro de 1982, relativa à
antecipação pelo Estado de prestações de alimentos
devidos a menores, e R(89)l, de 18 de Janeiro de 1989,
relativa às obrigações do Estado, designadamente em
matéria de prestações de alimentos a menores em caso
de divórcio dos pais, bem como o estabelecido na Convenção sobre os Direitos da Criança, adoptada pela
ONU em 1989 e assinada em 26 de Janeiro de 1990,
em que se atribui especial relevância à consecução da
prestação de alimentos a crianças e jovens até aos
18 anos de idade.
A evolução das condições sócio-económicas, as
mudanças de índole cultural e a alteração dos padrões
de comportamento têm determinado mutações profundas a nível das estruturas familiares e um enfraquecimento no cumprimento dos deveres inerentes ao poder
paternal, nomeadamente no que se refere à prestação
de alimentos, circunstância que tem determinado um
aumento significativo de acções tendo por objecto a
regulação do exercício do poder paternal, a fixação de
prestação de alimentos e situações de incumprimento
das decisões judiciais, com riscos significativos para os
menores.
De entre os factores que relevam para o não cumprimento da obrigação de alimentos assumem frequência significativa a ausência do devedor e a sua situação
sócio-económica, seja por motivo de desemprego ou de
situação laboral menos estável, doença ou incapacidade,
decorrentes, em muitos casos, da toxicodependência, e
o crescimento de situações de maternidade ou paternidade na adolescência que inviabilizam, por vezes, a
assunção das respectivas responsabilidades parentais.
Estas situações justificam que o Estado crie mecanismos que assegurem, na falta de cumprimento daquela
obrigação, a satisfação do direito a alimentos.
Ao regulamentar a Lei n.o 75/98, de 19 de Novembro,
que consagrou a garantia de alimentos devidos a menores, cria-se uma nova prestação social, que traduz um
avanço qualitativo inovador na política social desenvolvida pelo Estado, ao mesmo tempo que se dá cumprimento ao objectivo de reforço da protecção social
devida a menores.
Institui-se o Fundo de Garantia dos Alimentos Devidos a Menores, gerido pelo Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, a quem cabe assegurar o pagamento das prestações de alimentos em caso de incumprimento da obrigação pelo respectivo devedor, através
dos centros regionais de segurança social da área de
residência do alimentado, após ordem do tribunal competente e subsequente comunicação da entidade gestora.
A intervenção destas entidades no processo em causa
resulta justificada, no que concerne ao Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, pela própria natureza da prestação e, no que respeita aos centros regionais
de segurança social, pela proximidade territorial do alimentado, podendo estes assegurar, melhor que outro
serviço, a rápida e eficaz satisfação da garantia de alimentos devidos ao menor.
Através da articulação de diversas entidades intervenientes, em colaboração com o tribunal, visa-se assegurar a plena eficácia e rapidez do procedimento ora
criado, bem como, em obediência ao princípio da segurança, a efectivação regular da prova da subsistência
dos pressupostos e requisitos que determinaram a intervenção do Fundo de Garantia e a prestação de alimentos
a cargo do Estado.
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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:
CAPÍTULO I
Objecto
Artigo 1.o
Objecto

O presente diploma regula a garantia de alimentos
devidos a menores prevista na Lei n.o 75/98, de 19 de
Novembro.
CAPÍTULO II
Da competência e da atribuição
de prestações de alimentos
Artigo 2.o
Entidades competentes

1 — É constituído, no âmbito do Ministério do Trabalho e da Solidariedade, o Fundo de Garantia dos Alimentos Devidos a Menores, adiante designado por
Fundo, gerido em conta especial pelo Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social.
2 — Compete ao Fundo assegurar o pagamento das
prestações de alimentos atribuídas a menores residentes
em território nacional, nos termos dos artigos 1.o e 2.o
da Lei n.o 75/98, de 19 de Novembro.
3 — O pagamento das prestações referidas no número
anterior é efectuado pelo Instituto de Gestão Financeira
da Segurança Social, na qualidade de gestor do Fundo,
por ordem do tribunal competente, através dos centros
regionais de segurança social da área de residência do
alimentado.
Artigo 3.o
Pressupostos e requisitos de atribuição

1 — O Fundo assegura o pagamento das prestações
de alimentos referidas no artigo anterior até ao início
do efectivo cumprimento da obrigação quando:
a) A pessoa judicialmente obrigada a prestar alimentos não satisfizer as quantias em dívida pelas
formas previstas no artigo 189.o do Decreto-Lei
n.o 314/78, de 27 de Outubro; e
b) O menor não tenha rendimento líquido superior
ao salário mínimo nacional nem beneficie nessa
medida de rendimentos de outrem a cuja guarda
se encontre.
2 — Entende-se que o alimentado não beneficia de
rendimentos de outrem a cuja guarda se encontre, superiores ao salário mínimo nacional, quando a capitação
de rendimentos do respectivo agregado familiar não seja
superior àquele salário.
3 — As prestações a que se refere o n.o 1 são fixadas
pelo tribunal e não podem exceder, mensalmente, por
cada devedor, o montante de 4 UC, devendo o tribunal
atender, na fixação deste montante, à capacidade económica do agregado familiar, ao montante da prestação
de alimentos fixada e às necessidades específicas do
menor.

Artigo 4.o
Atribuição das prestações de alimentos

1 — A decisão de fixação das prestações a pagar pelo
Fundo é precedida da realização das diligências de prova
que o tribunal considere indispensáveis e de inquérito
sobre as necessidades do menor, oficiosamente ou a
requerimento do Ministério Público.
2 — Para os efeitos do disposto no número anterior,
o tribunal pode solicitar a colaboração dos centros regionais de segurança social e informações de outros serviços
e de entidades públicas ou privadas que conheçam as
necessidades e a situação sócio-económica do alimentado e da sua família.
3 — A decisão a que se refere o n.o 1 é notificada
ao Ministério Público, ao representante legal do menor
ou à pessoa a cuja guarda se encontre e respectivos
advogados e ao Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social.
4 — O Instituto de Gestão Financeira da Segurança
Social deve de imediato, após a notificação, comunicar
a decisão do tribunal competente ao centro regional
de segurança social da área de residência do alimentado.
5 — O centro regional de segurança social inicia o
pagamento das prestações, por conta do Fundo, no mês
seguinte ao da notificação da decisão do tribunal.
CAPÍTULO III
Do reembolso
Artigo 5.o
Garantias de reembolso

1 — O Fundo fica sub-rogado em todos os direitos
do menor a quem sejam atribuídas prestações, com vista
à garantia do respectivo reembolso.
2 — O Instituto de Gestão Financeira da Segurança
Social notifica o devedor para, no prazo mínimo de
40 dias a contar da data do pagamento da primeira
prestação, efectuar o reembolso.
3 — Decorrido o prazo para reembolso sem que este
tenha sido efectuado, se o devedor não iniciar o pagamento das prestações de alimentos devidos ao menor,
o Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social
pode, desde logo, requerer a execução judicial para
reembolso das importâncias pagas, nos termos da lei
do processo civil, salvo se se verificar existir manifesta
e objectiva impossibilidade de pagamento.
4 — Para efeitos do disposto no número anterior, considera-se que se verifica manifesta e objectiva impossibilidade de pagamento por parte do devedor quando
este se encontre numa situação de ausência ou insuficiência de recursos que lhe permitam pagar a prestação
de alimentos, nomeadamente por razões de saúde ou
por se encontrar desempregado.
5 — A notificação a que se refere o n.o 2 é comunicada
de imediato ao centro regional de segurança social da
sua área de residência, com indicação do início do prazo
para reembolso da dívida.
6 — Compete ao devedor, até ao termo do prazo referido no n.o 2, comprovar, perante o centro regional de
segurança social da sua área de residência, a impossibilidade de pagamento, podendo este solicitar-lhe as
informações que julgue necessárias para verificação
dessa impossibilidade.
Artigo 6.o
Formas e modalidades de reembolso

O devedor pode efectuar o reembolso directamente
ao Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social
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ou através do centro regional de segurança social da
área da sua residência, em dinheiro ou mediante cheque
ou vale postal à ordem daquele ou ainda através de
meios electrónicos de pagamento, quando existentes.

4 — As importâncias provenientes das restituições e
do pagamento de juros de mora constituem receitas próprias do Fundo.
CAPÍTULO V

o

Artigo 7.

Disposição final

Manutenção da obrigação principal

Artigo 11.o

O reembolso não prejudica a obrigação de prestar
alimentos previamente fixada pelo tribunal competente.

Entrada em vigor

Artigo 8.o
Constituem receitas próprias do Fundo as importâncias provenientes do reembolso efectuado nos termos
dos artigos anteriores.
CAPÍTULO IV
Da manutenção e da cessação das prestações
Artigo 9.o
Articulação entre as entidades competentes

1 — O montante fixado pelo tribunal mantém-se
enquanto se verificarem as circunstâncias subjacentes
à sua concessão e até que cesse a obrigação a que o
devedor está obrigado.
2 — O Instituto de Gestão Financeira da Segurança
Social, os centros regionais da área de residência do
devedor ou do alimentado, o representante legal do
menor ou a pessoa à guarda de quem se encontre devem
comunicar ao tribunal qualquer facto que possa determinar a alteração ou a cessação da prestação de alimentos a cargo do Estado.
3 — Para efeitos dos números anteriores, deve o Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social comunicar ao tribunal competente os reembolsos efectuados
pelo devedor.
4 — A pessoa que receber a prestação deve, no prazo
de um ano a contar do pagamento da primeira prestação,
renovar, perante o tribunal competente, a prova de que
se mantêm os pressupostos subjacentes à sua atribuição.
5 — Caso a renovação da prova não seja realizada,
o tribunal notifica a pessoa que receber a prestação
para a fazer no prazo de 10 dias, sob pena da cessação
desta.
6 — O tribunal notifica o Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social da decisão que determine a
cessação do pagamento das prestações.
Artigo 10.o
Responsabilidade civil

1 — Se o representante legal ou a pessoa a cuja guarda
o menor se encontre receberem indevidamente prestações do Fundo, designadamente porque o devedor
iniciou o cumprimento da obrigação de prestações de
alimentos, deverão aqueles proceder de imediato à sua
restituição.
2 — Se o pagamento indevido de prestações pelo
Fundo ficar a dever-se ao incumprimento doloso do
dever de informação, o representante legal ou a pessoa
a cuja guarda o menor se encontre fica obrigado à restituição das importâncias indevidamente recebidas e ao
pagamento dos correspondentes juros de mora.
3 — À restituição das importâncias indevidamente
recebidas e ao pagamento de juros de mora aplica-se,
com as devidas adaptações, o disposto no artigo 6.o deste
diploma.

O presente diploma entra em vigor no dia imediato
ao da sua publicação e produz efeitos na data de entrada
em vigor da Lei do Orçamento do Estado para o
ano 2000.
Visto e aprovado em Conselho de Ministros de 25
de Março de 1999. — António Manuel de Oliveira Guterres — António Luciano Pacheco de Sousa Franco — Jorge
Paulo Sacadura Almeida Coelho — José Eduardo Vera
Cruz Jardim — Eduardo Luís Barreto Ferro Rodrigues.
Promulgado em 29 de Abril de 1999.
Publique-se.
O Presidente da República, JORGE SAMPAIO.
Referendado em 4 de Maio de 1999.
O Primeiro-Ministro, António Manuel de Oliveira
Guterres.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E DA SOLIDARIEDADE
Decreto-Lei n.o 165/99
de 13 de Maio

Numa perspectiva de modernização no domínio da
incapacidade para o trabalho, por motivo de doença,
tem-se procedido à introdução de alterações ao nível
da intervenção da segurança social, o que aconteceu,
designadamente, com a nova configuração do serviço
de verificação de incapacidades e com a dinamização
da articulação com os serviços da saúde.
Com efeito, a entrada em vigor do Decreto-Lei
n.o 360/97, de 17 de Dezembro, implica a introdução
de alterações no Decreto-Lei n.o 132/88, de 20 de Abril,
com a redacção que lhe foi dada pelo Decreto-Lei
n.o 287/90, de 19 de Setembro, visando garantir uma
completa harmonização do regime próprio da eventualidade.
Perspectiva-se uma maior eficácia da protecção, traduzida numa celeridade de procedimentos, quer pela
consciencialização do próprio beneficiário, através da
sua intervenção no processo de articulação entre os serviços da saúde e as instituições da segurança social, quer
pela dispensa de novo exame médico quando, findo o
período de baixa, o beneficiário, por se considerar apto,
se apresentar ao serviço.
Por seu turno, um significativo alargamento dos serviços de saúde intervenientes na certificação da incapacidade permitiu racionalizar procedimentos, o que
contribui de igual modo para uma maior eficácia na
protecção a garantir aos beneficiários.
Importa, por último, estender a introdução de melhorias desta natureza ao próprio sistema de verificação
de incapacidades integrado nos centros regionais de
segurança social, no sentido de uma aproximação efec-
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tiva dos serviços aos beneficiários, reservando-lhes um
tratamento personalizado centrado no contacto directo
e pessoal. Nesta óptica, o exame médico domiciliário
poderá constituir um meio adequado à verificação de
incapacidades e o que menos incómodos lhes causará.
Assim:
No desenvolvimento do regime contido na Lei
n.o 28/84, de 14 de Agosto, e nos termos da alínea c)
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
Os artigos 13.o, 22.o e 31.o do Decreto-Lei n.o 132/88,
de 20 de Abril, com as alterações introduzidas pelo
Decreto-Lei n.o 287/90, de 19 de Setembro, passam a
ter a seguinte redacção:
«Artigo 13.o
Deveres dos beneficiários

1 — São deveres dos beneficiários:
a) Comparecer aos exames médicos para que
forem convocados no âmbito do serviço de verificação de incapacidades;
b) Não se ausentar do domicílio, salvo para tratamento ou em caso de autorização médica
expressa no documento de certificação da incapacidade e desde que ocorra no período fixado
em regulamento;
c) Comunicar, no prazo de cinco dias, à instituição
de segurança social que o abrange, a retoma
de exercício da actividade profissional sempre
que esta ocorra dentro do período constante
do certificado de incapacidade temporária para
o trabalho.
2 — O incumprimento do dever referido na alínea c)
do número anterior constitui contra-ordenação punível
nos termos da alínea b) do artigo 9.o do Decreto-Lei
n.o 64/89, de 25 de Fevereiro.
Artigo 22.o
Cessação

1 — O direito ao subsídio de doença cessa quando:
a) For atingido o termo do período constante do
certificado de incapacidade temporária para o
trabalho;
b) Antes de atingido o termo do período constante
do certificado de incapacidade temporária para
o trabalho, seja dada alta médica pelos serviços
que para o efeito se encontrem designados pelo
Ministério da Saúde;
c) No período de incapacidade temporária para
o trabalho o beneficiário retomar o exercício
de actividade profissional por se considerar
apto;
d) For declarada a insubsistência da incapacidade
temporária para o trabalho pelo serviço de verificação de incapacidades;
e) No período de incapacidade temporária o beneficiário haja exercido uma actividade profissional, independentemente de prova da não existência de remuneração;
f) O beneficiário não compareça sem motivo justificado ao exame médico para que tenha sido

convocado nos termos dos artigos 32.o-A, 33.o
e 35.o e a justificação apresentada não seja atendível ou não seja entregue nos oito dias seguintes à data prevista para o exame médico.
2 — O direito ao subsídio de doença cessa igualmente
nos casos de ausência do domicílio sem justificação ou,
tendo esta sido apresentada, quando não tenha sido considerada atendível.
Artigo 31.o
Meio normal de prova da incapacidade

1 — A certificação da incapacidade temporária para
o trabalho é feita por documento médico emitido pelos
serviços de saúde competentes, o qual é remetido pelo
beneficiário à instituição de segurança social que o
abranja, no prazo de cinco dias.
2 — Consideram-se serviços de saúde competentes
para certificação das situações de incapacidade temporária os que, para o efeito, se encontrem designados
pelo Ministério da Saúde.
3 — O decurso de seis meses sobre a data da certificação da incapacidade sem que a instituição de segurança social competente tenha conhecimento da mesma
determina a caducidade do direito ao respectivo subsídio
de doença inicial ou subsequente.»
Artigo 2.o
Ao Decreto-Lei n.o 132/88, de 20 de Abril, com as
alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.o 287/90, de
19 de Setembro, é aditado o artigo 32.o-A com a seguinte
redacção:
«Artigo 32.o-A
Confirmação da subsistência da incapacidade

A incapacidade temporária para o trabalho determinante do direito ao subsídio de doença pode ser objecto
de confirmação da sua subsistência através da intervenção do serviço de verificação de incapacidades, nos termos constantes de diploma próprio.»
Artigo 3.o
Ao Decreto-Lei n.o 360/97, de 17 de Dezembro, é
aditado o artigo 10.o-A, com a seguinte redacção:
«Artigo 10.o-A
Exame médico domiciliário

1 — Sempre que razões de adequada cobertura e
aproximação aos beneficiários o aconselhem, os centros
regionais de segurança social podem determinar o funcionamento do sistema de verificação de incapacidades
em locais diferentes dos indicados no artigo anterior,
bem como determinar a realização de exames médicos
domiciliários a efectuar pelo pessoal afecto ao referido
sistema, nomeadamente para confirmação da subsistência de incapacidade temporária para o trabalho.
2 — Sempre que do exame médico domiciliário resultarem elementos suficientes para a respectiva comissão
deliberar, esta tomará a correspondente deliberação e
dela dará, de imediato, conhecimento ao beneficiário
mediante entrega de documento que a declare.»
Visto e aprovado em Conselho de Ministros de 25
de Fevereiro de 1999. — António Manuel de Oliveira
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Artigo 4.o

Guterres — Maria de Belém Roseira Martins Coelho Henriques de Pina — Eduardo Luís Barreto Ferro Rodrigues.
Promulgado em 29 de Abril de 1999.
Publique-se.
O Presidente da República, JORGE SAMPAIO.
Referendado em 4 de Maio de 1999.
O Primeiro-Ministro, António Manuel de Oliveira
Guterres.

Excepções

A proibição prevista no n.o 1 do artigo anterior não
abrange:
a)
b)
c)
d)

.........................................
.........................................
Os meios de publicidade de interesse cultural;
Os meios de publicidade de interesse turístico
reconhecido nos termos do Decreto Regulamentar n.o 22/98, de 21 de Setembro.
Artigo 5.o

MINISTÉRIO DO AMBIENTE
Decreto-Lei n.o 166/99
de 13 de Maio
o

O Decreto-Lei n. 105/98, de 24 de Abril, proíbe a
publicidade fora dos aglomerados urbanos e visível da
rede nacional fundamental e complementar. Com este
diploma criou-se o enquadramento jurídico necessário
à efectiva salvaguarda do valor ambiental que é a paisagem, que um pouco por todo o País tem sido agredida
pela proliferação descontrolada dos meios de publicidade exterior.
A experiência de aplicação do diploma revela a conveniência de clarificar que a proibição de afixação ou
inscrição de publicidade abrange a instalação dos respectivos suportes, os quais devem ficar sujeitos ao
regime correspondente.
Com esta alteração pretende o Governo assegurar
as melhores condições para uma boa e eficaz aplicação
da lei.
Tendo em conta o teor da Declaração de Rectificação
n.o 11-A/98, de 30 de Junho, aproveita-se a oportunidade
para transcrever o texto da alínea d) do artigo 2.o
Assim:
Nos termos da alínea a) do n.o 1 do artigo 198.o da
Constituição, o Governo decreta o seguinte:
Artigo 1.o
Os artigos 2.o, 3.o, 4.o, 5.o, 7.o e 11.o do Decreto-Lei
n.o 105/98, de 24 de Abril, passam a ter a seguinte
redacção:
«Artigo 2.o
Definições

Para efeitos do presente diploma entende-se por:
a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
b) Suporte publicitário — definição adoptada pela
alínea c) do artigo 5.o do Código da Publicidade;
c) [Anterior alínea b).];
d) Estradas da rede nacional fundamental e complementar — as vias definidas como tal no plano
rodoviário nacional.
Artigo 3.o
Proibição

1—..........................................
2 — A proibição referida no número anterior abrange
a manutenção e a instalação dos respectivos suportes
publicitários.
3 — (Anterior n.o 2.)

Afixação indevida

1 — Os proprietários ou possuidores de locais onde
seja afixada ou inscrita publicidade em violação do preceituado no presente diploma podem retirar ou destruir
essa publicidade, bem como os respectivos suportes ou
materiais.
2—..........................................
Artigo 7.o
Notificação

1 — Detectada a afixação ou inscrição de publicidade
ilícita nos termos do presente diploma, as entidades fiscalizadoras notificam os infractores para que procedam
à sua remoção e dos respectivos suportes ou materiais,
fixando-lhes, para o efeito, um prazo máximo de 30 dias.
2—..........................................
Artigo 11.o
Sanções

1 — A violação do disposto no artigo 3.o, n.os 1 e
2, e o desrespeito dos actos administrativos que determinem a remoção da publicidade ilegal, a posse administrativa, o embargo, a demolição de obras ou a reposição do terreno na situação anterior à infracção constituem contra-ordenações, puníveis com coima de
50 000$ a 750 000$, no caso de pessoas singulares, e
de 100 000$ a 9 000 000$, no caso de pessoas colectivas.
2—..........................................
3—..........................................
4 — . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .»
Artigo 2.o
O presente diploma entra em vigor no dia seguinte
ao da sua publicação.
Visto e aprovado em Conselho de Ministros de 4 de
Março de 1999. — António Manuel de Oliveira Guterres — António Luciano Pacheco de Sousa Franco — Jorge
Paulo Sacadura Almeida Coelho — Jorge Paulo Sacadura
Almeida Coelho — João Cardona Gomes Cravinho —
José Eduardo Vera Cruz Jardim — Joaquim Augusto
Nunes de Pina Moura — Elisa Maria da Costa Guimarães
Ferreira — José Sócrates Carvalho Pinto de Sousa.
Promulgado em 29 de Abril de 1999.
Publique-se.
O Presidente da República, JORGE SAMPAIO.
Referendado em 4 de Maio de 1999.
O Primeiro-Ministro, António Manuel de Oliveira
Guterres.
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AVISO
1 — Os preços das assinaturas das três séries do Diário da República (em papel) para 1999, a partir do dia 1 de Abril, corresponderão
ao período decorrente entre o início da recepção das publicações e 31 de Dezembro. A INCM não se obriga a fornecer os exemplares
entretanto publicados.
2 — Não serão aceites pedidos de anulação de assinaturas com devolução de valores, salvo se decorrerem de situações da responsabilidade dos nossos serviços.
3 — Cada assinante deverá indicar sempre o número de assinante que lhe está atribuído e mencioná-lo nos contactos que tenha
com a INCM.
4 — A efectivação dos pedidos de assinatura, bem como dos novos serviços, poderá ser feita através das nossas lojas.
5 — Toda a correspondência sobre assinaturas deverá ser dirigida para a Imprensa Nacional-Casa da Moeda, E. P., Departamento
Comercial, Sector de Publicações Oficiais, Rua de D. Francisco Manuel de Melo, 5, 1099 Lisboa Codex.
Preços para 1999

CD-ROM (inclui IVA 17 %)
Assinante papel *

Não assinante papel

Contrato anual (envio mensal)

30 000$00

39 000$00

Histórico (1974-1997) (a)

70 000$00

91 000$00

Licença de utilização em rede (máximo de 5 utilizadores)

45 000$00

Licença de utilização em rede (máximo de 10 utilizadores)

60 000$00

Internet (inclui IVA 17 %)
Assinante papel *

Não assinante papel

DR, 1.a série

10 000$00

12 000$00

Concursos públicos, 3.a série

10 500$00

13 500$00

1.a série + concursos

18 000$00

23 000$00

* Preço exclusivo por assinatura do Diário da República em suporte de papel.
(a) Processo em fase de certificação pelo ISQ. Disponíveis oito anos. CD-ROM dos anos de 1990 a 1997, dos quais cinco são duplos.

DIÁRIO DA REPÚBLICA
Depósito legal n.o 8814/85
ISSN 0870-9963

AVISO
Por ordem superior e para constar, comunica-se
que não serão aceites quaisquer originais destinados ao Diário da República desde que não tragam
aposta a competente ordem de publicação, assinada
e autenticada com selo branco.
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IMPRENSA NACIONAL-CASA DA MOEDA, E. P.
LOCAIS DE INSCRIÇÃO DE NOVOS ASSINANTES,
VENDA DE PUBLICAÇÕES,
IMPRESSOS E ESPÉCIMES NUMISMÁTICOS

• Rua de D. Francisco Manuel de Melo, 5 — 1099 Lisboa Codex
Telef. (01)387 30 02 Fax (01)384 01 32

• Rua da Escola Politécnica, 135 — 1250 Lisboa

Telef. (01)397 30 35/(01)397 47 68 Fax (01)396 94 33 Metro — Rato

• Rua do Marquês de Sá da Bandeira, 16-A e 16-B — 1050 Lisboa
Telef. (01)353 03 99 Fax (01)353 02 94 Metro — S. Sebastião

• Rua de D. Filipa de Vilhena, 12 — 1000 Lisboa

Telef. (01)796 55 44 Fax (01)797 68 72 Metro — Saldanha

Os prazos para reclamação de faltas do Diário da
República são, respectivamente, de 30 dias para o continente e de 60 dias para as Regiões Autónomas e estrangeiro, contados da data da sua publicação.

• Avenida do Engenheiro Duarte Pacheco — 1070 Lisboa
(Centro Comercial das Amoreiras, loja 2112)

Telef. (01)387 71 07 Fax (01)353 02 94

• Avenida Lusíada — 1500 Lisboa
(Centro Colombo, loja 0.503)

Telefs. (01)711 11 19/23/24 Fax (01)711 11 21 Metro — C. Militar

• Praça de Guilherme Gomes Fernandes, 84 — 4050 Porto
Telef. (02)205 92 06/(02)205 91 66 Fax (02)200 85 79
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