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exerce ou exerceu funções ao serviço das Comu-
nidades;

b) Remeter o requerimento do interessado à Caixa
de Previdência dos Advogados e Solicitadores.

4 — A CPAS verificará se o interessado reúne as con-
dições cumulativas atrás estatuídas no artigo 3.o

5 — Na hipótese de o advogado ou solicitador não
reunir as condições cumulativas estatuídas no artigo 3.o,
a CPAS informará o requerente e a instituição comu-
nitária no prazo de 30 dias, incluindo sábados, domingos
e feriados, contados da recepção do requerimento.

6 — Se as condições do artigo 3.o em falta forem de
natureza que possam ser regularizadas, deverá o reque-
rente regularizá-las no prazo de 30 dias, incluindo sába-
dos, domingos e feriados, após a recepção da comu-
nicação da CPAS.

7 — Se as condições do artigo 3.o em falta forem de
natureza insuprível, o requerente e a instituição comu-
nitária serão informados pela CPAS, no mesmo prazo
de 30 dias atrás previsto no n.o 5, do arquivamento do
pedido e do seu fundamento.

8 — Reunindo o requerente as condições cumulativas
do artigo 3.o, a CPAS efectuará o cálculo do valor de
resgate dos direitos à pensão, nos termos do artigo 5.o,
e comunicará o seu valor ao interessado e à instituição
comunitária no prazo de 30 dias, incluindo sábados,
domingos e feriados, a contar da data de recepção do
requerimento.

9 — A comunicação do valor de resgate ao interes-
sado e à instituição comunitária será acompanhada dos
seguintes elementos informativos:

a) Nota discriminativa do histórico contributivo do
interessado;

b) Nota do cálculo do valor do resgate nos termos
do artigo 5.o

10 — A CPAS fixará ao interessado o prazo contínuo
de 30 dias para apreciação dos elementos informativos
remetidos, decorridos os quais os dados comunicados
se têm por tácita e inequivocamente aceites e bons.

Artigo 11.o

Aceitação do valor de resgate e da transferência
dos direitos à pensão

1 — Analisados os elementos informativos remetidos
pela CPAS nos termos dos n.os 8, 9 e 10 do artigo 10.o,
a instituição comunitária deverá remeter à CPAS a acei-
tação expressa, e sem reservas, do resgate por parte
do interessado.

2 — A CPAS fará a remessa do valor de resgate para
a instituição comunitária competente no prazo contínuo
de 30 dias a contar da recepção da comunicação de
aceitação do resgate a que se refere o anterior n.o 1.

Artigo 12.o

Juros

Reunindo o requerente as condições cumulativas do
artigo 3.o, serão calculados juros à taxa anual de 3,5%
sobre o montante do valor de resgate, desde que o
período de tempo que medeie entre a data da recepção

da comunicação de aceitação do resgate e a remessa
do valor de resgate seja superior aos 30 dias previstos
no n.o 2 do artigo 11.o por facto imputável à CPAS.

Artigo 13.o

Entrada em vigor

O presente diploma entra em vigor no 1.o dia do
4.o mês subsequente à sua publicação.

Visto e aprovado em Conselho de Ministros de 5
de Setembro de 2002. — José Manuel Durão Bar-
roso — Maria Celeste Ferreira Lopes Cardona — António
José de Castro Bagão Félix.

Promulgado em 2 de Outubro de 2002.

Publique-se.

O Presidente da República, JORGE SAMPAIO.

Referendado em 4 de Outubro de 2002.

O Primeiro-Ministro, José Manuel Durão Barroso.

MINISTÉRIO DAS CIDADES, ORDENAMENTO
DO TERRITÓRIO E AMBIENTE

Decreto-Lei n.o 212/2002

de 17 de Outubro

O Decreto-Lei n.o 119/2000, de 4 de Julho, aprovou
a localização e a delimitação das diferentes áreas de
intervenção do Programa Polis — Programa de Requa-
lificação Urbana e Valorização Ambiental das Cidades,
aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros
n.o 26/2000, de 15 de Maio.

Além disso, ao abrigo dos artigos 7.o e 8.o do Decre-
to-Lei n.o 794/76, de 5 de Novembro, o referido decre-
to-lei procedeu ainda à definição de medidas preventivas
de utilização do solo urbano a afectar à realização das
intervenções previstas no âmbito do Programa Polis,
com o objectivo de prevenir alterações que compro-
metessem ou inviabilizassem a execução do mesmo, bem
como de contrariar o surgimento de actividades de espe-
culação imobiliária nas respectivas zonas de intervenção.

De facto, a definição pormenorizada das intervenções
a realizar no âmbito do Programa Polis constitui um
processo extremamente complexo, que ainda não se
encontra concluído.

Nesta conformidade, verificou-se que o prazo de
vigência das medidas preventivas previstas no Decre-
to-Lei n.o 119/2000, de 4 de Julho, relativas à utilização
do solo urbano a afectar à realização das intervenções
nos municípios de Almada, Castelo Branco, Coimbra,
Leiria, Matosinhos, Porto, Sintra-Cacém, Vila Nova de
Gaia, Viseu, Viana do Castelo e Vila do Conde, ter-
minou no dia 5 de Julho do presente ano, tendo em
conta o disposto no artigo 7.o do referido decreto-lei.

Deste modo, impõe-se a prorrogação do prazo de
vigência das medidas preventivas definidas no Decre-
to-Lei n.o 119/2000, de 4 de Julho, o que se faz pelo
período de um ano.
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Assim:
Nos termos da alínea a) do n.o 1 do artigo 198.o da

Constituição, o Governo decreta o seguinte:

Artigo 1.o

Prorrogação de prazo

1 — É prorrogada, pelo prazo de um ano, a vigência
das medidas preventivas previstas no Decreto-Lei
n.o 119/2000, de 4 de Julho, relativamente às áreas abran-
gidas pelas plantas publicadas em anexo ao referido
diploma e que dele fazem parte integrante, com a redac-
ção que lhe foi dada pelos Decretos-Leis n.os 319/2000,
de 14 de Dezembro, 203-B/2001, de 24 de Julho, e
251/2001, de 21 de Setembro.

2 — Exceptua-se do disposto no número anterior a
planta relativa à zona de intervenção na cidade do Porto.

Artigo 2.o

Produção de efeitos

O presente diploma produz os seus efeitos a partir
do termo do prazo estipulado no artigo 7.o do Decre-
to-Lei n.o 119/2000, de 4 de Julho.

Visto e aprovado em Conselho de Ministros de 29
de Agosto de 2002. — José Manuel Durão Barroso —
Isaltino Afonso de Morais.

Promulgado em 2 de Outubro de 2002.

Publique-se.

O Presidente da República, JORGE SAMPAIO.

Referendado em 4 de Outubro de 2002.

O Primeiro-Ministro, José Manuel Durão Barroso.


