n.o 69/92

Decreta.Lei

de 27 de Abril

As altera\;oes no tecido socio-econ6mico
das zonas
onde se inserem os perimetros de rega e a inoperancia
dos mecanismos de tutela dos mesmos levaram, por vezes, it anarquica ocupa\;ao urbana dos respectivos solos, gerando-se situa\;oes que, embora consolidadas de
facto, se impoe regularizar de direito.
Pretende-se com este diploma instituir urn regime juridico que, no futuro, evite a repeti~ao de tais situa\;oes, mas que igualmente permita, quando justificado,
a exclusao de solos dos perimetros existentes.
Tal regime tera de se revelar compativel com 0 da Reserva Agricola Nacional, em que os perimetros se integram, e, por outro lado, ter em aten~ao a necessidade
de compensar 0 Estado pelos investimentos efectuados.
Assim:
Nos term os da alinea a) do n. a I do artigo 20 I. a da
Constitui\;ao,
0 Governo
decreta 0 seguinte:
Artigo I. a E aditado ao Decreto-Lei n. a 269/82, de
10 de Julho, 0 artigo 76. a_A, com a seguinte redacc;ao:
Artigo

76. a_A

I - A exclusao de predios ou parcelas de predios das areas beneficiadas por obras de fomento
hidroagricola e consequente desafecta~ao da Reserva Agricola Nacional s6 pode ser efectuada por
despacho do Ministro da Agricultura,
na sequencia de proposta da Direc\;ao-Geral de Hidniulica
e Engenharia Agricola (DGHEA) instruida com
parecer da respectiva Comissao Regional da Reserva Agricola.
2 - 0 despacho de exclusao previsto no numero
anterior fixara 0 montante compensat6rio,
cujo
efectivo pagamento pelo interessado constitui condi\;ao da sua eficacia.
3 - Para a fixa~ao do montante compensat6rio, que constitui receita propria da DGHEA, ter-se-a em aten~ao 0 custo, por hectare beneficiado,
das obras de fomento hidroagricola
e das obras
subsidiarias, devidamente actualizado em func;ao
do indice de pre\;os no consumidor
estabelecido
pelo Instituto Nacional de Estatistica.
Art. 2. a 0 regime de regulariza9ao das ocupat;6es Ufbanas de solos integrados nos perimetros de rega, ocorridas em momenta anterior
data da entrada em vigor do presente diploma, sera definido por decreta
regulamentar.

a

Visto e aprovado em Conselho de Ministros de 27
de Fevereiro de 1992. - Ant'bal Antonio Cavaco

Silva - Jose Manuel Nunes Liberato - Arlindo Marques da Cunha.

Nos termos do disposto no Decreto-Lei n. a 282/88,
de 12 de Agosto, com a redac~ao que Ihe foi introduzida pelo Decreto-Lei n.o 56/90, de 13 de Fevereiro,
o INGA - Instituto Nacional de Interven~ao e Garantia Agricola tern como atribuicoes a execuc;ao das accoes necessarias a aplicac;ao dos instrumentos de orienta9ao e regularizacao
dos mercados
agricolas,
no
ambito e como interlocutor
nacional do FEOGA-Garantia.
As exigencias de celeridade das medidas de intervencao, fundadas na necessidade de dar pronta res posta
as orientac;oes das autoridades comunitarias competentes, aliadas a perecibilidade dos produtos em causa, nao
se compadecem com a necessaria morosidade dos mecanismos nacionais legalmente estabelecidos para a realizacao de despesas com obras e aquisicao de bens e
servi~os pelos organismos estatais, cujo regime consta
do Decreto-Lei n.o 211/79, de 12 de Julho, com a redaccao que Ihe foi dad a pelo Decreto-Lei n. a 227/85,
de 4 de Julho.
Entende-se, assim, que, nesta materia, 0 interesse publico de defesa da concorrencia,
imparcialidade,
isencao e igualdade de oportunidades
que se visa prosseguir com tal regulamenta~ao,
nomeadamente
a
submissao das mencionadas despesas a concursos publicos ou Iimitados, devera ser compatibilizado
necessariamente com outro interesse, igualmente relevante,
qual seja 0 do eficaz cumprimento
das determinac;oes
comunitarias em sede de gestao dos mercados agricolas e rapida res posta as necessidades de escoamento dos
produtos,
embora
sempre no estrito respeito
do
Decreto-Lei n. a 24/92, de 25 de Fevereiro.
Assim:
Nos termos da alinea a) do n. a I do artigo 201. a da
Constituic;ao, 0 Governo decreta 0 seguinte:
Artigo unico. Sem prejuizo do disposto no Decreto-Lei n. a 24/92, de 25 de Fevereiro, e dispensada a
realiza9ao de concurso publico ou Iimitado, na realizacao de despesas respeitantes as aC90es de intervencao nos mercados
agricolas
da competencia
do
INGA - Instituto Nacional de Interven9ao e Garantia Agricola, quando a entrega a interven~ao de produtos agricolas ou pecuarios exigir celeridade nao
compativeI com os prazos necessarios a realiza~ao de
concurso publico ou limitado, na aquisi~ao de servi~os de armazenagem, incluindo loca~ao de instala~oes,
recep~ao, transporte, movimental;ao.
expedi~ao e analises laboratoriais.
Visto e aprovado em Conselho de Ministros de 19
de Mar~o de 1992. - Ambal Antonio Cavaco Silva -

Jorge Braga de Macedo - Arlinda
Cunha.
Promulgado

Promulgado

em 9 de Abril de 1992.
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