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aquele terá direito ao pagamento pelo escalão de ajudas
de custo imediatamente superior, sem prejuízo do dis-
posto no artigo 9.o do diploma referido no número
anterior.

3.o A presente portaria produz efeitos desde 1 de
Janeiro de 1996.

Ministérios da Defesa Nacional e das Finanças.

Assinada em 21 de Junho de 1996.

O Ministro da Defesa Nacional, António Manuel de
Carvalho Ferreira Vitorino. — Pelo Ministro das Finan-
ças, Maria Manuela de Brito Arcanjo Marques da Costa,
Secretária de Estado do Orçamento.

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS

Portaria n.o 268/96
de 19 de Julho

Pela Portaria n.o 377-B/94, de 15 de Junho, foram
definidos os países, territórios ou regiões cujos residen-
tes não podem beneficiar da isenção de IRS ou IRC
consagrada no artigo 1.o do Decreto-Lei n.o 88/94, de
2 de Abril, nela se tendo incluído indevidamente a Repú-
blica Dominicana.

Por outro lado, não foi incluída a República de Domí-
nica, quando o deveria ter sido, à luz do critério esta-
belecido no n.o 1 do artigo 3.o do mesmo diploma.

Assim:
Manda o Governo, pelo Ministro das Finanças, nos

termos do n.o 2 do artigo 3.o do Decreto-Lei n.o 88/94,
de 2 de Abril, o seguinte:

1.o É suprimida, na lista dos países identificados no
n.o 1.o da Portaria n.o 377-B/94, de 15 de Junho, a Repú-
blica Dominicana.

2.o É aditado à mesma lista o seguinte país:

53) República de Domínica.

Ministério das Finanças.

Assinada em 2 de Julho de 1996.

Pelo Ministro das Finanças, António Carlos dos San-
tos, Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais.

MINISTÉRIOS DAS FINANÇAS
E DA AGRICULTURA,

DO DESENVOLVIMENTO RURAL E DAS PESCAS

Portaria n.o 269/96
de 19 de Julho

A Portaria n.o 90/96, de 25 de Março, aprova o Regu-
lamento do Sistema Integrado de Protecção contra as
Aleatoriedades Climáticas.

Verifica-se, porém, a necessidade de se proceder a
alterações nas condições de concessão de bonificação
na cultura da vinha e no prazo fixado para adesão das
seguradoras ao mecanismo de compensação de sinis-
tralidade para o ano de 1996.

Nestes termos:
Manda o Governo, pelos Ministros das Finanças e

da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas,
o seguinte:

1.o O n.o 4.o, alínea b), subalínea ii), da secção 6
do capítulo I do Regulamento do Sistema Integrado

de Protecção contra as Aleatoriedades Climáticas, anexo
à Portaria n.o 90/96, de 25 de Março, passa a ter a
seguinte redacção:

«ii) Nos contratos de seguro de colheitas que incluam
a totalidade dos riscos previstos como coberturas com-
plementares, celebrados para pomares de variedades
autóctones ou que disponham de adequado equipa-
mento antigeada, bem como para pomares e vinhas com
boa localização, será ainda concedida uma bonificação
adicional de 10 %.

Para efeitos do disposto nesta alínea, as culturas care-
cem sempre de declaração dos serviços regionais do
MADRP.

A declaração a emitir pelos serviços regionais do
MADRP, atestando a correcta localização da plantação,
deverá considerar cumulativamente os seguintes aspec-
tos:

a) Boa drenagem atmosférica — plantações cuja
localização se situe em zonas de encosta ou meia
encosta que, pela sua situação e orografia envol-
vente, permita uma boa movimentação das mas-
sas de ar circundantes;

b) Cota de implantação — sempre que as planta-
ções sejam adjacentes a cursos de água deverão
estar instaladas a uma cota superior à daqueles
pelo menos em 80% da respectiva área;

c) Boa exposição — plantações expostas entre os
quadrantes sul e nascente.»

2.o O n.o 4.o do capítulo III do mesmo Regulamento
passa a ter a seguinte redacção:

«4.o As seguradoras que pretendam, em cada ano,
aderir ao mecanismo de compensação de sinistralidade
deverão manifestar formalmente essa intenção ao Ins-
tituto de Financiamento e Apoio ao Desenvolvimento
da Agricultura e Pescas (IFADAP), até 31 de Dezembro
do ano anterior. Excepcionalmente, por se tratar do
1.o ano de funcionamento do Sistema, a data limite para
aderir ao mecanismo de compensação de sinistralidade,
para o ano de 1996, ocorre 45 dias após a publicação
da presente portaria.»

Ministérios das Finanças e da Agricultura, do Desen-
volvimento Rural e das Pescas.

Assinada em 12 de Abril de 1996.

O Ministro das Finanças, António Luciano Pacheco
de Sousa Franco. — O Ministro da Agricultura, do
Desenvolvimento Rural e das Pescas, Fernando Manuel
Van-Zeller Gomes da Silva.

MINISTÉRIO DO EQUIPAMENTO,
DO PLANEAMENTO

E DA ADMINISTRAÇÃO DO TERRITÓRIO

Decreto Regulamentar n.o 5/96

de 19 de Julho

A área das Penhas da Saúde constitui uma zona prio-
ritária de intervenção e um núcleo de recreio com grande
tradição, sendo como tal considerado no Plano de Orde-
namento do Parque Natural da Serra da Estrela, apro-
vado pela Portaria n.o 583/90, de 25 de Julho.
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Se no seu núcleo mais antigo se registou uma ocupa-
ção urbana orientada por um anteplano de urbanização,
já a expansão viria a realizar-se de forma desordenada.

Através da concertação de esforços entre a adminis-
tração central e a Câmara Municipal da Covilhã, têm
sido desenvolvidas acções no sentido da reabilitação da
área.

Pretende-se agora iniciar na referida zona um pro-
grama de recuperação, reconversão e renovação que
permita a criação de condições para uma eficaz inter-
venção social, urbanística e funcional, no sentido de eli-
minar o actual quadro de degradação urbana e ambien-
tal.

A satisfação de tal programa vem na sequência do
despacho conjunto dos Ministros do Planeamento e da
Administração do Território, do Comércio e Turismo
e do Ambiente e Recursos Naturais, publicado no Diário
da República, 2.a série, de 24 de Junho de 1995.

Assim:
Ao abrigo do disposto nos artigos 27.o, n.o 1, e 41.o

do Decreto-Lei n.o 794/76, de 5 de Novembro, e nos
termos da alínea c) do artigo 202.o da Constituição,
o Governo decreta o seguinte:

Artigo 1.o

É declarada área crítica de recuperação e reconversão
urbanística a zona delimitada na planta anexa ao pre-
sente diploma, situada nas Penhas da Saúde.

Artigo 2.o

Compete à Câmara Municipal da Covilhã e à admi-
nistração central, através do Instituto da Conservação

da Natureza e do Parque Natural da Serra da Estrela,
promover as acções e o processo de recuperação e recon-
versão urbanísticas.

Artigo 3.o

1 — É concedido à Câmara Municipal da Covilhã,
nos termos do Decreto n.o 862/76, de 22 de Dezembro,
o direito de preferência nas transmissões entre parti-
culares, a título oneroso, de terrenos ou edifícios situa-
dos na área crítica de recuperação e reconversão deli-
mitada na planta anexa e que não estejam abrangidos
por zonas de protecção legalmente definidas.

2 — A comunicação a que se refere o artigo 3.o do
Decreto n.o 862/76, de 22 de Dezembro, deve ser dirigida
ao presidente da Câmara Municipal da Covilhã.

3 — O direito de preferência concedido pelo presente
diploma vigora pelo prazo de três anos contados a partir
da data de entrada em vigor.

Presidência do Conselho de Ministros, 23 de Maio
de 1996.

António Manuel de Oliveira Guterres — João Cardona
Gomes Cravinho — Elisa Maria da Costa Guimarães
Ferreira.

Promulgado em 28 de Junho de 1996.

Publique-se.

O Presidente da República, JORGE SAMPAIO.

Referendado em 3 de Julho de 1996.

O Primeiro-Ministro, António Manuel de Oliveira
Guterres.


