
453

Decreta Regulamentar n.O 2/93
de 3 de Feverelro

o presente diploma estabelece 0 regime juridico de re-
gularizacao das construcoes urbanas que foram sendo im-
plantadas de forma desordenada nas zonas beneficiadas
por aproveitamentos hidroagricolas, prevendo a possi-
bilidade de as areas ocupadas por construcoes urbanas
serem excluidas dos perimetros de rega e, consequente-
mente, desafectadas da Reserva Agricola Nacional.

Assim:
Ao abrigo do disposto no artigo 2.0 do Decreto-Lei

n.O 69/92, de 27 de Abril, e nos termos da alinea c)
do artigo 202.0 da Constituicao, 0 Governo decreta 0
seguinte:

Artigo 1.0 - I - Os solos que, estando integrados
em peri metros de rega, se encontrem ocupados por
construcoes urbanas anteriores a entrada em vigor do
Decreto-Lei n.o 69/92, de 27 de Abril, podem ser ex-
cluidos das zonas beneficiadas por obras de fomento
hidroagricola se, no ambito do plano municipal de or-
dename!1to do territ6rio em elaboracao para a area, vie-
rem a flcar afectos a urn regime de ocupacao nao agri-
cola.

2 - 0 pedido de exclusao deve ser efectuado me-
diante requerimento fundamentado do interessado di-
rigido a Direccao-Geral de Hidraulica e Engenharia
Agricola.

3 - 0 requerimento a que se refere 0 numero ante-
rior deve conter a designacao do predio ou parcela do
predio, suas confrontacoes e respectiva area beneficiada
confirmadas, sempre que possivel, at raves de certidao
de teor matricial ou de certidao das descricoes e ins-
criCoes em vigor.

4 - A Direccao-Geral de Hidraulica e Engenharia
Agricola deve submeter os pedidos a parecer da comis-
sao tecnica de acompanhamento do plano ou da co-
missao de coordenacao regional, consoante 0 tipo de
plano municipal em elaboracao, nos termos do ar-
tigo 6.0 do Decreto-Lei n.O 69/90, de 2 de Marco, com
as alteracoes introduzidas pelo Decreto-Lei n.o 211/92,
de 8 de Outubro.

Art. 2.0 A exclusao de solos ocupados por constru-
coes urbanas e efectuada por despacho do Ministro da
Agricultura, nos termos e condicoes previstos no ar-
tigo 1.0 do Decreto-Lei n.o 69/92, de 27 de Abril.

Presidencia do Conselho de Ministros, 14 de Dezern-
bro de 1992.

Anibal Ant6nio Cavaco Silva - Luis Francisco Va-
lente de Oliveira - Arlindo Marques do Cunha.

Promulgado em 6 de Janeiro de 1993.

Publique-se.

o Presidente da Republica, MARIO SOARES.

Referendado em 8 de Janeiro de 1993.

o Primeiro-Ministro, Amoal Ant6nio Cavoco Silva.

Atendendo que, nos termos do Decreto-Lei n.o 146/84,
de 9 de Maio, e do Decreto Regulamentar n.o 22/88,
de 25 de Maio, a Associacao de Produtores de Ovinos

do SuI da Beira - OVIBEIRA satisfaz as condicoes
exigidas para que Ihe seja concedido 0 estatuto de en-
tidade certificadora dos queijos da Beira Baixa-
queijo de Castelo Branco, queijo picante da Beira Baixa
e queijo amarelo da Beira Baixa;

Considerando, no entanto, que a OVIBEIRA neces-
sita ainda para 0 adequado desempenho das suas fun-
coes, como entidade certificadora, do apoio de meios
tecnicos e estruturais por parte das entidades oficiais
ligadas ao sector:

Ao abrigo do disposto no artigo 5.0 do Decreto-Lei
n.o 146/84, de 9 de Maio:

Manda 0 Govemo, pelo Ministro da Agricultura, 0
seguinte: ,

1.0 E concedido 0 estatuto de entidade certificadora
dos queijos da Beira Baixa - queijo de Castelo
Branco, queijo picante da Beira Baixa e queijo ama-
relo da Beira Baixa - a Associacao de Produtores de
Ovinos do SuI da Beira - OVIBEIRA, com sede em
Castelo Branco.

2.0 E criada uma comissao tecnica de apoio a OVI-
BEIRA (CT AO), com funcoes de assessoria tecnica,
constituida por represent antes da Direq:ao Regional de
Agricultura da Beira Interior e do Instituto de Quali-
dade Alimentar, cuja composicao sera fixada por des-
pacho do Ministro da Agricultura.

3.0 Compete a CT AO prestar 0 apoio tecnico indis-
pensavel ao exercicio das funcoes cometidas a OVI-
BEIRA, inerentes a certificacao dos queijos referidos
no n.o 1.0

4.0 Os produtores de queijo que exercam a sua ac-
tividade na area da RegUio Demarcada dos Queijos da
Beira Baixa e que pretendam obter a certificacao dos
queijos da sua producao e 0 uso de qualquer das de-
nominacoes previstas no presente diploma deverao so-
licitar 0 seu registo directamente na OVIBEIRA.

5.0 A OVIBEIRA fica incumbida de proceder ao re-
gisto no Instituto Nacional da Propriedade Industrial
das denominacoes «queijo de Castelo Branco», «queijo
pic ante da Beira Baixa» e «queijo amarelo da Beira
Baixa», em nome do Instituto de Qualidade Alimentar.

6.0 Na certificacao dos queijos a que se refere 0 pre-
sente diploma deve a entidade certificadora cumprir e
fazer cumprir as disposicoes legais vigentes sobre a ma-
teria, bem como 0 regulamento tecmco, a aprovar pelo
Instituto de Qualidade Alimentar.

7.0 Os selos de certificacao referentes as denomina-
coes de origem «queijo de Castelo Branco», «queijo
picante da Beira Baixa» e «queijo amarelo da Beira
Baixa» SaD emitidos pela entidade certificadora, con-
venientemente numerados, de acordo com os modelos
anexos a presente porta ria e com as seguintes cores:

Faixa exterior: castanha, letras brancas;
Faixa seguinte: amarela, letras castanhas;
Circulo interior e local do numero do selo: branca,

letras pretas;
Triangulo invertido: amarela;
Desenhos sobre 0 triangulo: castanha, letras brancas.

8.0 A dimensao total do selo podera obedecer a va-
rios tamanhos e sera estabelecida pela entidade certifi-
cadora, de acordo com a superficie do queijo, devendo,
no entanto, manter-se as suas dimensoes relativas.

9.0 0 selo deve ser aposto em condic6es tais que nao
possa ser confundido com 0 r6tulo do produtor.

10.0 Durante urn periodo de urn ano, a atribuicao
dos selos de certificacao referidos no n.o 7.0 fica de-
pendente do previo parecer da CT AO, devendo este ser
devidamente fundamentado, quando negativo.


