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Artigo 22.º
Categorias operativas de solo urbano

1 — Definem-se as seguintes categorias operativas de
solo urbano:
a) Solo urbanizado — aquele que se encontra dotado
de infra-estruturas urbanas e é servido por equipamentos
de utilização colectiva;
b) Solo urbanizável — aquele que se destina à expansão
urbana e no qual a urbanização é sempre precedida de
programação.

5 — Sempre que da aplicação do presente decreto regulamentar resulte uma reconsideração e reapreciação das
opções estratégicas do plano municipal de ordenamento do
território, dos princípios e objectivos do modelo territorial
definido ou dos regimes de salvaguarda e valorização
dos recursos e valores territoriais, a adequação do plano
municipal de ordenamento do território às disposições do
presente decreto regulamentar é concretizada através do
procedimento de revisão do mesmo.
Artigo 24.º
Regiões Autónomas

2 — A programação da urbanização do solo processa-se através da delimitação de unidades de execução e da
inscrição do correspondente programa de execução no
plano de actividades municipal e, quando aplicável, no
orçamento municipal.
3 — A delimitação num plano municipal de ordenamento do território de solo urbanizável implica para o
município a obrigação de promover a sua urbanização
durante o período a que respeita a respectiva programação, bem como a responsabilidade de garantir os meios
técnicos e financeiros necessários para esse efeito, quer
por recursos próprios devidamente inscritos nos planos de
actividades e nos orçamentos municipais quer por recurso
à contratualização com os interessados.
4 — Os planos municipais de ordenamento do território podem estabelecer subcategorias operativas com base
nas categorias definidas no n.º 1, diferenciando o solo
em função do grau de urbanização e do tipo de operações
urbanísticas previstos.

O presente decreto regulamentar aplica-se às Regiões
Autónomas dos Açores e da Madeira, com as devidas
adaptações, nos termos da respectiva autonomia político-administrativa, cabendo a sua execução às respectivas
administrações autónomas regionais, sem prejuízo das
atribuições das entidades de âmbito nacional.
Artigo 25.º
Entrada em vigor

O presente decreto regulamentar entra em vigor no dia
seguinte ao da sua publicação.
Visto e aprovado em Conselho de Ministros de 19 de
Março de 2009. — José Sócrates Carvalho Pinto de Sousa — João António da Costa Mira Gomes — Francisco
Carlos da Graça Nunes Correia — Bernardo Luís Amador
Trindade — Jaime de Jesus Lopes Silva — Mário Lino
Soares Correia — José António de Melo Pinto Ribeiro.
Promulgado em 18 de Maio de 2009.

CAPÍTULO IV
Disposições finais e transitórias
Artigo 23.º
Regime transitório

1 — O presente decreto regulamentar aplica-se aos procedimentos de elaboração, alteração ou revisão de planos
municipais de ordenamento do território já iniciados à data
da sua entrada em vigor, sem prejuízo da salvaguarda dos
actos praticados.
2 — Excepcionam-se do disposto no número anterior:
a) Os procedimentos relativos aos planos directores
municipais relativamente aos quais a comissão de acompanhamento tenha emitido o respectivo parecer final à data
da entrada em vigor do presente decreto regulamentar;
b) Os procedimentos relativos aos planos de urbanização
e planos de pormenor cujas propostas tenham sido apresentadas, à data da entrada em vigor do presente decreto
regulamentar, à comissão de coordenação e desenvolvimento regional territorialmente competente para efeitos
de realização de conferência de serviços.
3 — O disposto nos n.os 2 a 5 do artigo 8.º aplica-se a
todos os planos municipais de ordenamento do território
em vigor a partir da data da entrada em vigor do presente
decreto regulamentar.
4 — Os planos directores municipais devem adequar-se
às disposições do presente decreto regulamentar no prazo
de cinco anos contados a partir da entrada em vigor deste
diploma.

Publique-se.
O Presidente da República, ANÍBAL CAVACO SILVA.
Referendado em 19 de Maio de 2009.
O Primeiro-Ministro, José Sócrates Carvalho Pinto
de Sousa.

MINISTÉRIO DA SAÚDE
Decreto-Lei n.º 129/2009
de 29 de Maio

O regime de comparticipação do Estado no preço dos
medicamentos prescritos aos utentes do Serviço Nacional
de Saúde e aos beneficiários da Direcção-Geral de Protecção Social aos Funcionários e Agentes da Administração
Pública (ADSE) consta do Decreto-Lei n.º 118/92, de 25 de
Junho.
Este diploma definiu quatro escalões de comparticipação, com respeito por critérios de essencialidade de
justiça social, que eram aplicados em função dos preços
dos medicamentos.
A situação actual impõe que sejam adoptadas medidas
que apoiem as famílias e, em particular, os mais idosos.
Seguindo os mesmos critérios de justiça social acima referidos, é duplicada a comparticipação específica, que
acresce ao regime geral, nos medicamentos genéricos, para
os pensionistas cujo rendimento total anual não exceda 14
vezes o salário mínimo nacional em vigor em 2009 ou 14
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vezes o valor do indexante dos apoios sociais (IAS) em
vigor quando este ultrapassar aquele montante. Nestes
casos, e para todos os escalões, os medicamentos genéricos
passam a ser comparticipados a 100 %.
O Estado apoia, desta forma, os idosos mais carenciados,
ao mesmo tempo que incentiva o consumo de genéricos.
Assim:
No desenvolvimento do regime jurídico estabelecido
pela Lei n.º 48/90, de 24 de Agosto, e nos termos da alínea c) do n.º 1 do artigo 198.º da Constituição, o Governo
decreta o seguinte:

2 — No caso de medicamentos genéricos, a comparticipação do Estado no preço dos medicamentos para
os pensionistas cujo rendimento não exceda o valor
estabelecido no número anterior, é de 100 % para o
conjunto dos escalões.
3 — (Anterior n.º 2.)
4 — (Anterior n.º 3.)
5 — (Anterior n.º 4.)
6 — (Anterior n.º 5.)
7 — (Anterior n.º 6.)»
Artigo 2.º

Artigo 1.º

Entrada em vigor

Alteração ao Decreto-Lei n.º 118/92, de 25 de Junho

O artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 118/92, de 25 de Junho,
passa a ter a seguinte redacção:
«Artigo 3.º
[…]

1 — A comparticipação do Estado no preço dos
medicamentos integrados no escalão A é acrescida
de 5 % e nos escalões B, C e D é acrescida de 15 %
para os pensionistas cujo rendimento total anual não
exceda 14 vezes o salário mínimo nacional em vigor
em 2009 ou 14 vezes o valor do indexante dos apoios
sociais em vigor quando este ultrapassar aquele montante, sem prejuízo do disposto no número seguinte.

O presente decreto-lei entra em vigor no 1.º dia do mês
seguinte ao da sua publicação.
Visto e aprovado em Conselho de Ministros de 26 de
Março de 2009. — José Sócrates Carvalho Pinto de Sousa — Carlos Manuel Costa Pina — Fernando Pereira
Serrasqueiro — Ana Maria Teodoro Jorge.
Promulgado em 20 de Maio de 2009.
Publique-se.
O Presidente da República, ANÍBAL CAVACO SILVA.
Referendado em 21 de Maio de 2009.
O Primeiro-Ministro, José Sócrates Carvalho Pinto
de Sousa.
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