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PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS

Resolução do Conselho de Ministros n.o 161/2003

Portugal enfrenta há vários dias, de novo, um quadro
meteorológico que, originando um sobreaquecimento
da atmosfera, tem favorecido uma rápida e extensa pro-
pagação dos incêndios verificados.

Desde o passado dia 11 de Setembro, a situação
descrita, tendo devastado anteriormente outros distritos
do País, estendeu-se também aos distritos de Lisboa
e de Beja, dando lugar a prejuízos avultados.

Importa, desta forma, estender a declaração de cala-
midade pública, constante da Resolução do Conselho
de Ministros n.o 106-B/2003, de 11 de Agosto, às áreas
dos distritos de Lisboa e de Beja.

Assim:
Nos termos da alínea g) do artigo 199.o da Cons-

tituição, o Conselho de Ministros resolve alterar o n.o 1
da Resolução do Conselho de Ministros n.o 106-B/2003,
de 11 de Agosto, o qual passa a ter a seguinte redacção:

«1 — Declarar a situação de calamidade pública,
decorrente dos incêndios verificados desde 20 de Julho
de 2003, em circunstâncias excepcionalmente gravosas,
na área dos distritos de Bragança, Guarda, Castelo
Branco, Coimbra, Santarém, Portalegre, Leiria, Setúbal,
Faro, Lisboa e Beja, produzindo efeitos desde aquela
data até ao restabelecimento da normalidade nas áreas
afectadas.»

Presidência do Conselho de Ministros, 18 de Setem-
bro de 2003. — O Primeiro-Ministro, José Manuel Durão
Barroso.

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS

Despacho Normativo n.o 42/2003

A Direcção-Geral das Alfândegas e dos Impostos
Especiais sobre o Consumo (DGAIEC), no âmbito do
programa de informatização do regime de trânsito que
vem desenvolvendo em parceria com a Comissão Euro-
peia, disponibiliza um sistema informático para o envio
e o tratamento automático de declarações de trânsito
comunitário/comum, à semelhança dos desenvolvimen-
tos paralelos, que ocorrem nas demais alfândegas comu-
nitárias neste particular domínio.

Tendo em vista incutir uma maior celeridade no pro-
cessamento das formalidades de trânsito comunitário
e obviar os elevados custos administrativos inerentes
às operações de recolha de dados, urge criar os meca-
nismos que possibilitem uma maior adesão dos ope-
radores à utilização das tecnologias de informação e
da comunicação no seu relacionamento com a admi-
nistração aduaneira.

Para tanto, a DGAIEC, em conformidade com o pre-
visto no Código Aduaneiro Comunitário, aprovado pelo
Regulamento (CEE) n.o 2913/92, do Conselho, de 12 de
Outubro, e nas suas Disposições de Aplicação, apro-
vadas pelo Regulamento (CE) n.o 2454/93, da Comissão,
de 2 de Julho, faculta a possibilidade do envio de decla-
rações através do EDI ou via Internet, consoante a opção
do interessado, dando também assim execução ao Pro-
grama do Governo em matéria de sociedade de infor-
mação.

Ainda de acordo com o previsto na citada regula-
mentação comunitária e na continuidade da linha de
acção do Governo já assumida para outros sectores da
Administração Pública, estabelece-se o regime de obri-
gatoriedade de envio, por transmissão electrónica de
dados, em determinadas situações.

Assim, ouvidas as entidades intervenientes, ao abrigo
da alínea b) do artigo 61.o do Código Aduaneiro Comu-
nitário, aprovado pelo Regulamento (CEE) n.o 2913/92,
de 12 de Outubro, do Conselho, e do n.o 1 do artigo 25.o
do Decreto-Lei n.o 135/99, de 22 de Abril, a Ministra
de Estado e das Finanças determina o seguinte:

1 — As obrigações declarativas no âmbito do regime
de trânsito comunitário/comum podem ser cumpridas
por transmissão electrónica de dados.

2 — Os operadores ou os seus representantes legal-
mente habilitados que optem por proceder ao envio
electrónico das declarações devem proceder ao registo
prévio para efeitos de atribuição de códigos de acesso.

3 — As especificações inerentes ao registo, bem como
as características do software, e demais aspectos relacio-
nados, designadamente com o envio, consulta, rectificação
e anulação de declarações de trânsito comunitário/comum
e edição do documento de acompanhamento, constam
no endereço www.dgaiec.gov.pt, relativo a «declarações
electrónicas».

4 — O registo dos representantes está condicionado
à prova dos poderes de representação e será válido pelo
período de tempo fixado na procuração ou até que a
mesma seja revogada.

5 — O envio da declaração é efectuado pela utilização
de uma das seguintes modalidades:

a) Intercâmbio de mensagens normalizadas EDI
(electronic data interchange), em formato EDI-
FACT ou XML;

b) Introdução dos dados através da aplicação web.

6 — A declaração considera-se apresentada no
momento do envio, o que desencadeia o controlo de
validação e o respectivo tratamento automático.

7 — O resultado do processamento automático é
comunicado ao interessado através de mensagem elec-
trónica de resposta, com a indicação do número e data
do registo da declaração, que corresponde à aceitação,
ou com a referência a erros detectados.

8 — A autorização de saída é comunicada através de
mensagem electrónica, que inclui a autorização para edi-
ção do documento de acompanhamento de trânsito, pre-
visto no n.o 1 do artigo 358.o das Disposições de Apli-
cação do Código Aduaneiro Comunitário, aprovadas
pelo Regulamento (CE) n.o 2454/93, da Comissão.

9 — Para as declarações de trânsito comunitá-
rio/comum enviadas por via electrónica fica dispensada
a apresentação dos documentos de suporte da decla-
ração, sem prejuízo de os mesmos deverem ser obri-
gatoriamente referenciados nos dados da declaração
enviada e mantidos à disposição dos serviços aduaneiros.

10 — Até à autorização de saída, os documentos rela-
tivos a cada uma das declarações enviadas devem ser
conservados em boa ordem pela pessoa que efectua a
declaração e, a partir do 5.o dia subsequente, deverão
estar disponíveis e devidamente conservados no domi-
cílio fiscal do responsável principal.
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11 — O prazo de conservação dos documentos refe-
ridos no número anterior é de três anos. Todavia, sempre
que ocorra uma das causas que nos termos da lei geral
tributária determine a suspensão ou a interrupção do
prazo de caducidade ou de prescrição, aquele prazo deve
ser ajustado em conformidade.

12 — As obrigações declarativas no âmbito do regime
de trânsito comunitário/comum são obrigatoriamente
cumpridas por transmissão electrónica de dados quando
o titular do regime, adiante designado por responsável
principal, ou o destinatário, consoante o caso, beneficie
ou queira beneficiar das seguintes medidas de sim-
plificação:

a) Utilização de uma garantia global com redução
para 30% do montante de referência;

b) Utilização de uma dispensa de garantia;
c) Utilização de uma garantia global para a sujei-

ção das mercadorias referidas no anexo n.o 44-C
do Regulamento (CE) n.o 2454/93, da Comissão,
de 2 de Julho;

d) Estatuto de expedidor autorizado;
e) Estatuto de destinatário autorizado.

13 — O regime da obrigatoriedade de envio é igual-
mente aplicável aos representantes directos das enti-
dades referidas no número anterior.

14 — Os operadores ou os seus representantes legal-
mente habilitados que adiram ao envio electrónico das
declarações de trânsito comunitário/comum ficam vin-
culados a utilizá-lo em todas as operações de trânsito.

15 — Sempre que por motivos de ordem técnica não
for possível o cumprimento das obrigações declarativas
por transmissão electrónica de dados, cabe à Direcção-
-Geral das Alfândegas e dos Impostos Especiais sobre
o Consumo determinar as alternativas disponíveis.

16 — O regime previsto no presente despacho entra
em vigor no 1.o dia útil seguinte à data de publicação.

Ministério das Finanças, 22 de Setembro de 2003. —
Pela Ministra de Estado e das Finanças, Vasco Jorge
Valdez Ferreira Matias, Secretário de Estado dos Assun-
tos Fiscais.

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA,
DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCAS

Decreto n.o 45/2003

de 9 de Outubro

Foi solicitada pela Junta de Freguesia de Pinheiro
de Lafões, município de Oliveira de Frades, a exclusão
do regime florestal parcial de uma parcela de terreno
com a área de 7600 m2, integrada no perímetro florestal
do Vouga, o qual foi constituído pelo Decreto de 15
de Janeiro de 1942, publicado no Diário do Governo,
1.a série, n.o 12, de 15 de Janeiro de 1942.

A referida parcela de terreno situa-se no limite exte-
rior à vedação do aeródromo da Pedra da Brôa, des-
tinando-se à construção de uma pequena fábrica de
aeronaves e à criação de uma escola de pilotagem.

O terreno era baldio, tendo sido alienado a favor
da Câmara Municipal de Oliveira de Frades, de acordo
com o disposto na Lei n.o 68/93, de 4 de Setembro.

Considerando ainda que a área em questão deixará
de ter um uso florestal, para efeitos do disposto na
parte IV do artigo 25.o do Decreto de 24 de Dezembro
de 1901, publicado no Diário do Governo, n.o 296, de
31 de Dezembro de 1901:

Foram consultados a Direcção-Geral das Florestas,
a Direcção Regional de Agricultura da Beira Litoral,
o Instituto da Conservação da Natureza, a Direcção
Regional do Ambiente e do Ordenamento do Terri-
tório — Centro e a Câmara Municipal de Oliveira de
Frades.

Assim:
Nos termos da alínea g) do artigo 199.o da Cons-

tituição, o Governo decreta o seguinte:

Artigo 1.o

Exclusão do regime florestal parcial

1 — É excluída do regime florestal parcial, ao qual
foi submetida pelo Decreto de 15 de Janeiro de 1942,
uma parcela de terreno com a área de 7600 m2, a qual
está integrada no perímetro florestal do Vouga, con-
forme planta em anexo ao presente diploma, do qual
faz parte integrante.

2 — A parcela de terreno referida no número anterior
situa-se no limite exterior à vedação do aeródromo da
Pedra da Brôa, do lado sul, junto à estrada florestal
e após o depósito de água, e destina-se à construção
de uma fábrica de pequenas aeronaves e à criação de
uma escola de pilotagem.

Artigo 2.o

Medidas a adoptar

1 — A retirada do material lenhoso existente na par-
cela do terreno referida só será concretizada após a
Direcção Regional de Agricultura da Beira Litoral pro-
ceder à sua venda e respectiva repartição de receitas,
nos termos previstos por lei.

2 — Caso não se venha a concretizar o uso referido
no n.o 2 do artigo anterior no prazo de quatro anos
a partir da data da publicação do presente decreto, a
área em causa será novamente integrada no perímetro
florestal do Vouga.

Visto e aprovado em Conselho de Ministros de 21
de Agosto de 2003. — José Manuel Durão Bar-
roso — Armando José Cordeiro Sevinate Pinto — Amílcar
Augusto Contel Martins Theias.

Assinado em 24 de Setembro de 2003.

Publique-se.

O Presidente da República, JORGE SAMPAIO.

Referendado em 25 de Setembro de 2003.

O Primeiro-Ministro, José Manuel Durão Barroso.


