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da Contabilidade

MINISlERIO DA AG,R{CUllURA,
COMERCIOE PESCAS
Decret~Lei n." 269/82
de 10 de Julho
A irnportancia crescentc das obras de fomento hidroagricola no desenvolvimento
econ6mico-social
do
Pais tern motivado 0 sector agrario para uma renovac,:aoprogressiva das bases fundarnentais daquelas obras
e das suas estruturas. Constitui exemplo bem elucidativo a eXeCUy80 das obras de rega, de drenagern, de
enxugo e de defesa dos terrenos utilizados na agricultura.
Deve-se, porem, it Lei n.O 1949, de 15 de Fevereiro
de 1937, 0 impulso veriftcadc no dominio da hidniuIica agricola de que resultl1l'am as gran des obras ja
executadas e em execuyao.
Entretanto,
as mais recentes disposiyOes, design adamente as relativas as bases gerais da Reforma Agraria e as leis organicas do ex-Ministerio da Agricultura
e Pescas (actual Ministerio dn Agricultura, Comercio
e Pescas) e da Direcs:ao-Geral de Hidraulica e Engenharia Agricola, imp6em a necessidade de revisao da
legislac,:ao sobre polftica de fomento hidroagricola, profunda e imperiosa em si, e de decidir quanta a transferencia de competencias, re1ativas a execuc,:ao da referida polftica, do Ministerio da Habitac,:ao, Obras PUblicas e Transportes para 0 Ministerio da Agricultura.
Comercio e Pe:;~as.
A revisao em causa envolve necessaria mente aspectos fundamentais, como sejam a caracterizac;ao e clas·
siftcac,:ao das obras, os projectos, a sua forma de exe·
cuc;ao, a participac,:ao activa de todos os beneficiarios,
novas organizac,:Oes para a gestao dos perfmetros de
rega e 0 respective regime ftnanceiro.
Este diploma contempla tambem todos os princfpios
basil ares da anterior legisla~au sobre fornento hidroagri·
cola que, ao 10ngo do tempo, se mostraram mais eficazes na transforma~ao
das estruturas agrarias com

Publica,

9 de

Junho

0 Director.

Fran-

vista ao racional aproveitamento das Areas beneficiadas
pelos aproveitamentos
hidroagricolas.
Reconhecida,
porim, a importancia
dos pequenos
regadios no racional aprovdtamento
dos recursos hidricos nacionais, pretende-se agora imprimir nova orientac,:ao quanta ao apoio a conceder pelo Estado a essas
obras de fomento hidroagricola,
com 0 firn de promover a sua expansao e desenvolvimento.
Esta orientayao justifica-sc, no aspecto econ6mico,
pel a maior capacidade de res posta dos agricultores face
aos investimentos e, no plano social, pela possibilidade de contemplar
regiOe~ do Pais extremamente
carenciadas
onde as grande~ obras de fomento hidroagrfcola nao tern justificn~ao.
Para alem do lIpoio tecniCC' e financeiro a conceder
chamadas obras de interesse local com impacte
colectivo e as de interesse particular quando se revelem de elevado impacte social, criam-se c regulamenlam-se instituil(oes verdadeirpmente
aut6nomas e participadas destinadas a gestae das primeiras.
Nestes termos, a Govemc decreta, nos termos da
alinea a) do n.O 1 do artigo 201.° da Constituiyao. 0
seguinte:

as

1 - Sao consideradas de fornento hidroagricola as
obras de aproveitamento
de aguas do dominio publico
para rega, enateirarnento
ou colmatagem, drenagem.
enxugo e defesa dos terrenos para fins agricolas, adaptac,:ao ao regadio das terras beneficiadas. melhoria de

regadios existentcs e a conveniente estruturacrao agnlria.
2 - Consideram-se obras de adaptacriio ao regadio 0
nivelamento das terras, a construr;:ao das redes terci4rias de rega ou de enxurgo e, bem assim, quaisquer
outros trabalhos complementares, nomeadamente infra-estruturas vhirias e de distribui~ao de energia, que se
tomem necessarios para a explorar;:ao e valorizar;:ao
das terras beneficiadas.
3 - As aguas particulares ou por qualquer dtulo
sujeitas ao seu regime podem tambem, mediante Indemniza~ao previa, ser aprcveitadas para obras de
fomento hidroagrfcola ou, quando adstritas a regadios
existentes, ser redistribufdas sem preju!zo dos direitos
existentes, os quais serao salvaguardados nos termos
dos artigos 40.°, 41.° e 42.°

SECCAO

Classific8~iodas obra!
Artigo 6.°
(Grupos de obr•• )

As obras de que trata a se~ao precedente c1assifiearn-se nos 4 grupos seguintes:
Grupo I - Obras ;.Ie interesse nacional, visando
uma profunda transfcrma~o das condi~
de
explora~o agraria de urna vasta regiao;
Grupo II - Obras de interesse regional;
Grupo III - Obras de interesse local, com impacte colcctivo;
Grupo IV - Obras de interesse particular.

Artigo 2.°
(Aproveitamento

hidrautico

com componente

Artigo 7.

0

agricola)

Nos aproveitamentos de fins multiplos 0 presente
regime apenas sera apHeavel as obras de Comento hidroagrfcola neles integradas.
Artigo 3.°
(Aproveltament04J

hldroel6ctric:os das oax-)

1 - Os aproveitamentos hidroelectricos consequentes das obras de Comento hidroagricola serao integrados na rede de produ~ao electrica nacional.
2 - A explorarriio dos aproveitamentos referidos no
numero anterior subordinar-se-a, porem, as necessidades hidroagrfcolas.
Artigo.4.0
(Obras eubsldt6ri•• )

Poderiio ser consideradas obras subsidiarias das de
fomento hidroagdcola e abnmgidas total ou parcialmente nestas:
a)

b)

c)

II

As de regulariza~iio dos leitos e margens dos
rios e outros curliOSde agua, dos lagos e
das lagoas, quando se destinem a assegurar,
completar ou melhorar a exploracriio das
obras a que se refere 0 artigo 1.°;
As de conserva~iio do solo e da agua para
garantia dos caudais, defesa contra 0 assoreamento e protec~iio contra a erosiio;
As de defesa contra a ac~o do vento.
Artigo 5.°
(Fues des obras)

1 - Na execul;ao e utilizal;iio das obras hidroagrfcolas distinguem-se as fases seguintes:
1.a ConcePl;ao;
2.• Constrwrao;
3,- Explora9ao.
2 - A 3,- fase a que se refere 0 numero anterior
subdivide-se em 2 perfodos, sendo 0 primeiro de adapta980 e 0 segundo de }llena produr;:ao.

(Compet6ncl& pare a cIassifIC8l;io

dIts obres)

1 - A c1assifical;ao das obras nos grupos I e II e
da competencia do Conselho de Ministros, sob proposta do Ministro da Agricultura, Comercio e Pescas,
tendo em conta 0 disposto no artigo 10.°
2 - A c1assifica~ao das obl'as nos grupos III e IV
e da competencia do Ministro da Agricultura, Comercio e Pescas, sob proposta da Direcyao-Geral de Hidraulica e Eng~nharia Agricola
CAPITULO II

Ac~ao do Estado
Artigo 8.°
(Atrlbuf~

por parte do &tacIo)

Compete ao Estado, relativamente as obras de fomento hidroagrfcola:
a) Elaborar estudos e pl'ojectos e realizar as obras

consideradas pelo Govemo de grande inte·
resse econ6mico e social;
b) Apoiar e promover a realizayao de outras obras
pelas entidades interessadas, podendo, desig.
nadamente, prest?\" assistencia tecnica e 6·
nanceira as associa~s de agricultores legalmente constitufdas;
c) Orientar, fiscaIizar e, nos casos previstos no
presente decreto-Iei, efectuar a explora~ao
e conservacriio das obras de modo que se
tire delas a maior utilidade econ6mica e
social;
d) Promover e melhorar a reestruturarrao da propriedade rUstica e estimular a constituiy80
de associa96es de agricultores, no sentido
de aumentar 0 interesse econ6mico e a utiIidade social dos terrenos beneficiados ou a
beneficiar;
e) Assegurar a coordenacao das obras com as actio
vidades nos dcmais sectores de desenvolvimento econ6mico e social com elas relacionadas, tendo em vista a valorizacao integral das regi6es interessadas;
f) Assistencia tecnica e financeira 85 explora~s
agrfcolas interessadas,
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SEC<;'&:O I

Participa~io dos interessados
Artigo 9.°
(Inldativa das obras)

1 - As obras dos grupos I C II sao de iniciativa
estatat, s6 pod~ndo, porem, ser contituidas depois de
obtido 0 acordo expresso dos agricultores abrangidos,
nos termos dos artigos 14.° e 15.°
2 - As obras dos grupos III e IV sao de iniciativa
dos agricultores interessados, em conjunto com os titulares legitimos de posse ou propriedade, podendo as
do grupo III ser tambem de iniciativa estatal quando
as mesmas se revistam de etevado interesse econ6mico·social.

1 - A identificaerao dos projectos hidroagricolas dos
grupos Ie"
compete ao Ministerio da Agricultura,
Comercio e Pescas, ouvido 0 Ministerio da Habitaerao,
Obras Publicas e Transportes.
2 - 0 infcio dos estudos de viabilidade respeitantes
a obras dos grupos I e II sera determinado POt despacho
conjunto dos Ministros da Agricultura, Comercio e
Pescas e da Habitaryao, Obras Publicas e Transportes,
que estabeleceni 0 prazo para a sua apresentaeriio pelas
Direc!yoes-Gerais dos Recursos e Aproveitamentos Hidraulicos e de Hidraulica e Engenharia Agricola.

Os estudos de viabilidade
mente:

incluirao obrigatoria-

1) Delimitaeriio da zona a beneficiar, na escata
1 : 25000;
2) Carta de solos e de capacidade de uso para
fins agricolas;
3) Carta de aptidao para 0 regadio;
4) Projecto agricola e a caracterizaerao das un idades de explora9ao a estabelecer na zona
a beneficiar;
5) IndicaryOes de todas as aC90es e estudos
complementares necessarios a execur;ao e
posterior utiJizaerao do empreendimento,
nomeadamente reestroturaer80 agrana e
infra-estruturas de apoio;
6) Preeros minimos e maximos aplicaveis a cada
uma das classes de capacidade de uso dos
solos em sequeiro existentes na zona a
beneficiar e pre'rOs minimos e maximos
aplicaveis a cada uma das classes de aptidao dos solos para 0 regadio ja existente
a data do despacho conjunto a que se
refere 0 artigo 10.°;
7) Caracteristicas tecnicas, econ6micas e sociais
do empreendimento;
8) Avaliaerao do volume de agua disponivel para
os diversos fins;
9) Estimativa dos custos e previsao dos encargos
a suportar pelos beneficiarios directos e
pela colectividade;
10) Especificayiio dos investimentos publicos e
privados necessarios;
t 1) Situa9ao agricola actual e sua potenciatidade
sem obra;
12) Dados meteorol6gicos (30 anos):
13) Regime dos cursos de agua;
14) Viabilidade econ6mica e social do empreendimento, designadamente no que respeita
a aceitat;ao da obra e inerentes accoes de
reestruturar;:ao agraria, pelos agricultores.

Artigo 11.°
(Compet6nCla)

1 - Compete as DirecerOes-Gerais de Hidraulica e
Engenharia Agricola e dos Recursos e Aproveitamentos
Hidraulicos a elaboraerao dos estudos de viabilidade
dos projectos das obras, em conformidade com os
Decretos Regulamentares n. 39-C/79, de 31 de Julho,
e 73/80, de 18 de Novembro, e os Decretos-Leis
n.os 383/77. de lOde Setembro, e 573/80, de 7 de
Novembro.
2 - Sao da responsabilidade da Direceriio-Geral dos
Recursos e Aproveitamentos Hidraulicos as estruturas
hidraulicas primarias. ~s centrais hidroeIectricas e a
regularizaerao fluvial e da rcsponsabilidade da DirecC;80-Geralde Hidraulica e Engenharia Agricola a rede
de rega a jusante dos circuitos hidraulicos primarios, as
redes de enxugo e drenagem, as estaryOeselevat6rias
respectivas, a adaptaerao aO regadio, a defesa e conser·
va9ao do solo, a rede viana agrfcola e a electrific8980
rural
OS

Tendo em considerar;:ao Of. estudos de viabilidade,
o Conselho de Ministros decidira da elaboraerao dos
projecfus de execuerao, classificando a obra, declarando
a utilidade publica urgente dos empreendimentos, fi·
xando a percentagem do respectivo custo a financiar
a fundo perdido pelo Estado e 0 numero de anos e
taxa de juro a considerar no reembolso do remanescente.

o acordo
a)

com os agricultores abrangidos envolvera:

A construCao da obra;

b) A aceitaciio das 8~5es de reestruturacao 8gra·

ria previstas no estudo de viabilidade;

c) A obrigacrao de amortizar

0 custo da obra nos
termos deste decreto-Iei sujeito ao disposto
nos artigos 60.° e 61.°;
d) A sua participacrao em associacrao de beneticiarios, que tera por atribuil):80, alem de
outras que the forem conferidas no presente
decreto-Iei, no regulamento ou nos estatutos,
a explora~ao c conservacrao das obras au
parte deIas, ou suportar 0 respectivo encargo
sempre que a exploracrao e conserva~iio
sejam da competencia dos servi~
publicos.

Artigo

15.°

(Forma e eftrito do acordo com os agrk:ultores)
1 - 0 acordo de que trata 0 artigo anterior sera
promovido e celebrado em reunHio convocada pela
direcc;ao regional de agriculturaem
cuja area de
jurisdi~ao se situe a maior parte dos terrenos a beneficiar.
2 - 0 acorda s6 sera relevante e vinculativo se em
lodos os pontos a que ~ reporta 0 artigo anterior convierem, por escrito, a maicriu dos proprietarios
e a
maioria das empresas agricolas, repre6entando,
em
ambos os casas, pelo menos 50 % da area a beneficiar.
Artigo
(Pri~

16.°

2 - Para efeitos do disposto no numero anterior sera
dado conhecimento ao Instituto, com a possivel antecedencia, do perimetro das zonas a beneficiar e das
datas em que O~: levantamentos
devemo estar concluidos.
3 - Se 0 Instituto Geografico e Cadastral nao tiver
possibilidade de executar os trabalhos dentro do tempo
conveniente, estes poderao ser efectuados pelas Direcc;6es-Gerais de Hidraulka e Fngenharia Agricola e dos
Recursos e Aproveitamentos
Hidraulicos, segundo as
norrnas do cadastro geometrico compativeis corn os
estudos das obras, cabendo-Ihes e aos seus funciomirios, para esse efeito, competencia e direitos iguais
80s concedidos por lei ao Instituto Geografico e Cadastral e respectivos funcionarios para a realiza~ao dos
trabalhos preparat6rios
de execuc;ao do cadastro.
Artigo
(M~s
do projecto

3)

4)

5)

Artigo

17.°

(tltoJectos de execueio)
Os projectos de execu~ao desenvolveriio as premissas fixadas nos estudos de viabilidade, estabelecendo
as especificac;6es tecnicas a que as obras, instalac;6es
e equipamentos ~e tern de subordinar, e conteriio as
pecras escritas, os desellhos c as cartas com 0 detalhe
necessario para a concreta realizal):ao do empreendimento, os or~amentos. os pl'ogramas de execuc;iio e as
projectos dos regulamentos provis6rios das obras, hem
como os respectivos pianos de exploral):iio e conservac;iio.
Artigo

18.°

6)

7)

8)

9)

(CBdastro cia propriedade)

1 - Quando se trate de zonas ainda nao submetidas
ao regime de cadastro, 0 Instituto Geografico e Cadastral executara os trabalhos tcpograficos necessarios b
plantas cadastrais. segundo 01> princCpios adoptados no
cadastro geometrico da propriedade rUstica, podendo
ser-Ihe tamMm dado 0 encargo da execu~ao de outros
trabalhos topograficos necessarios
elaboral):ao dos projectos e que, COllduzido~ simultaneamente
com os dos
levantamentos, ::.ejam realizados mais eeonornicamente.

a

provls6rio)

constariio,
cada caso

1) Descri~ao
2)

da reuniiio serL' comunicado ao Ministro
da Agricultura, Comercio e Pescas, que, apOs decisiio
favoravel do Conselho de Ministros, referida no artigo 13.°, determinara
a dir~o
regional de agricultura que promova, conjuntamente
com a Direc~ao-Geral de Hidniulica e Engenharia Agricola, a cria~o
da respectiva associac;ao de beneficiarios.

obrigat6rias

de regul&mento

Do projecto de regulamento provis6rio
alem das disposi~Oes C'speciais que para
devem ser fixadas:

ao Mlni8t8rio cia Agrlcultura.
Comerclo • Pesc:as)

o resultado

19.°

10)

das obras ou blocos constituintes a
que 0 mesmo regulamento e de aplicar;
Custo lotal das obras. efectivo ou estimado,
se aquele aillda nao puder ser definitivamente fixado;
Estabelecimento
de parametros a considerar
para as unidades de exploracrao previstas oa zona a beneficiar, designadamente
quanta ao seu nUmero, area e caracterfsticas;
Indica~o das culturas e afolhamentos previstos c respec~ivas dotac;6es maximas de agua
de rega pol' hectare;
Origens da 8gt!a e plano da sua utilizacriio, no
caso de obras de rega ou mistas de defesa,
enxugo e re~a;
Dura~iio prevista pi:ra 0 1.0 perfodo a que
se refere 0 n.O 2 do artigo 5.° em relal):iio
ao conjunto das obras ou aos seus blocos
constituintes:
Valor<:s dos padrO~~ de rendimento ou de intensidade de explora~ao exigivel para os
diversos tipos de explora~ao cultural ap6s
a entrada da obra, ou dos seus blocos constituintes, no 2.° periodo a que se refere 0
0.° 2 do artigo 5.°;
Prazo ~ juro fixado:. para a amortizac;iio da
obra a que se refere 0 artigo 13.°;
Progressiio do valor da taxa de beneficia~iio
quando admitidu;
Criterios de reparticiio, pelos utentes, dos encargos anuais relativos a taxa de beneficia~ao e it taxa de explora~ao e conserva-

cao;

11) Numero de prestac;Oes em que as taxas de
exploral):iio e conserva~o
e de beneficiacao poderao ser pagas em cada ana e
epocas de paga.mento dessas prest8c;6es;
12) Direitos e obrigac;6es dos utentes de agua para
fins nao agricola!>

deve competir a elaborarrao dos respectivos projectos
de eXeCUy80,quando os mesmos nao tenham acompanhado 0 requerimento.
Os projectos de execu~ao serao submetidos it aprova~ao conjunta do Ministro da Habita~ao, Obras Publicas e Transportes c do Ministro da Agricultura.
Comercio e Pescas.

Artigo 25.0
(Acr;oes complementares)

Artigo 21.

Ouando. pOI' motivos de ordem tecnica. se verifique
que a obra pretendida devera beneficiar zona que
exceda a representada peJos requerentes, 0 requerimento s6 tera seguimento desde que se verifiquem
as condicroes expressas no n.O 2 do artigo t 5.°

(Apoio recnico e finanoeiro)

Artigo 26.

1 - Qualquer agricultor, grupo ou associa~ao de
agricultores pode solicitar 0 apaio tecnico e ou financeiro do Estado para a execu~8o das obras dos grupos III e IV, em requerimento dirigido ao Ministro
da Agricultura, Comercio c.:Pescas, sem prejulzo do
disposto no n.O 2 do artigo 9.°
2 - 0 requerimento sera apresentado na direc~ao
regional de agricultura da zona onde se situe a maior
parte das terras a beneficial', acompanhado de documento justificativo em que se delimite a area a
beneficiar, se exponham ilS raz6es que 0 fundamentam
e se assuma a expressa responsabilidade dos requerentes pela explorarrao e cOl1servar;ao,bem como pela
percentagem do custo das obras que nao venha a ser
financiada a Cundo perdido

(Enlidade competente pare aprovat;io
dos projectos e seus encargos)

SUBSECC;:Jl.O

II

Das obras dos grupos

t" •

IV

0

0

1- 0 Ministro da Agricultura, Comereio e Pescas,
sob proposta fundamentada da ·Direc~ao·Geral
de
H;idraulica e Engenharia Agricola, decidinl da efeenvac;ao das obras e da sua classificayao, determinando,
quando necessario, qual a entidade a quem competira
a elaborayao dos respectivos projectos de execu~ao, e
fixara a percentagem do custo das obras a financiar
a fundo perdido peto Estado.
2 - Oa proposta a submeter ao Ministro da Agricultura, Comercio c Pc;scas pela Direc~ao-Geral de
Hidrautica e Engenharia Agricola constani 0 parecer
da Oirecc;ao-Geral dos Recursos e Aproveitamentos
Hidraulicos sobre a materia da sua competencia.
3 - Aos estudos de viabilidade e projectos de execucrao das obras dos grupos III e IV e aplicavel, com
as necessarias adaptar;6es, 0 disposto nos artigos 12.
e seguintes para as obras dos grupos I e II.
0

o requerimento nao tera seguimento sempre que
nao venha acompanhado dos elementos a que se refere
o n.o 2 do artigo anterior ou, quando apresentados,
dos mesmos resulte a manifesta inviabilidade econ6mica das obras pretendidas e, bem assim, se os requerentes nao se tiverem re6ponsabilizado nos termos do
mesmo preceito.
Artigo 23.°
(Esclarectmentos complementares)
1 - Quando os elementos constantes do documento
justificativo.nao pennitam tirar conclus5es quanta ao
interesse da obra pretendida. 0 director regional de
agricultura a que se refere 0 n.O 2 do artigo 21.0
determinara que se proceda aos necessarios estudos
de viabilidade.
2 - Sempre que a natureza dos estudos de viabilidade a que se refere 0 n,o 1 0 implique. serao as
mesmos efectuados pela Direc~ao-Geral de Hidraulica
e Engenharia Agricola ou com a colaborac;;ao desta, a
solicita~ao do director regional de agricultura.

Artigo 24.°
(Remessa dos processos para aprovar;io)

Permitindo os documentos preyer 0 interesse das
obras ou tenninados os estudos a que se refere 0 artigo
anterior. serao os processos remetidos para aprova~ao
a Direcr;ao-Geral de Hidraulica e Engenharia Agricola,
acompanhados de proposta quanta a classificayao das
obras nos grupos III e.lv e quanto a entidade a quem

Artigo 27.°
(Projeeto de execu~o)

A aprovayao dos projectos de execu~ao e da competencia do Ministro da Agricuhura. Comercio e
Pescas.
SECc;AO III

Constru~iio das obras
SUBSECCJl.O

I

Das obras dos grupos I • fI
Artigo 28.0
(Competencla para

8

constru~

des

obl"ltS)

Compete a Oirccc;;ao-Geraldos Recllrsos e Aproveitamentos Hidraulicos e a Direc9iio-Geral de Hidraulica
e Engenharia AgrIcola, em conjunto, a construc;;aodas
obras dos grupos T e TI, de acordo com 0 estabelecido
no n." 2 do artigo 11.
0

SUBSECCJl.O

II

Das obras do grupol"
Artigo 29.°
(ResponsabUkfade de execuftlo des obras)

1 - A construc;ao das obras do grupo m IS da responsabilidade do servir;o que houver elaborado 0 respectivo projecto de execuc;ao ou daquele que 0 Ministro

da Agricultura, Com6rcio e Pescas determinar no despacho que aprovar 0 projecto de execuyiio, ainda
quando 0 mesmo haja side entregue pelos requerentes.
2 - Quando a construyiio das obras seja da responsabilidade de urna dirc~iio regional de agricultura,
esta sera apoiada pela Dir~iio-Geral de HidrauIica
e Engenharia Agricola.

Artigo 30.

0

(Competencies pera a ~

des obrM)

1 - A construyiio das obras do gropo IV compete,
em princfpio, ao serviyo que houver elaborado 0 respectivo projecto de execu9ao ou aquele que 0 Ministro
da Agricultura, Ccm6rcio e Pescas determinar, quando
a projecto de execuyao haja sido entregue pelos requerentes.
2 - Quando a simplicidade das obras 0 pennita,
pode 0 Ministro da Agricultura, Com6rcio e Pescas
autorizar que as mesmas, ou parte delas, sejam directamente executadas pelos requerentes, a pedido destes
e sob fiscalizayao e apaio t6enico do serviyo competente.

SECCAO IV

Disposi96es gerais
Artigo 31.

draulica e Engenharia Agricola ou ao Instituto de
Gestao e EstruturayaO Fundiaria, consoante sejam necessarias a efectivacao das respectivas competencias.
Artigo 35.

0

(Obrlg8~6es dos proprietarJos au ponuIdores de
nas Mees des obres)

t8fT81

1 - Os proprietarios ou possuidores legftimos de
terrenos em que teoha de proceder-se a estudos ou
trabalhos preparat6rios, levados a cabo por entidades
publicas, das obras de fomento hidroagrfcola e subsidiarias destas ou de terrenos que Ihes derem acesso
ficam obrigados a consentir nn ocupayiio desses terrenos, na passagem atraves deles e no desvio de aguas
e de vias de comunica<;ao enquanto durarem os referidos estudos ou trabalhos.
2 - Excepto no caso de simples passagem atrav6s
dos terrenos, a obrigayao a que 0 n.o 1 se refere s6
se efectiva 15 dias ap6s notificayao pelos serviyos, D8
qual se informe da necessidade de ocupayao dos terrenos, desvio de aguas ou de vias de comunica~ao e
se convidem os interessados a dar 0 seu parecer, dentro daquele prazo, sobre a melhor forma de realizar
os trabalhos com 0 menor preju£zo.
3 - Os proprietarios ou possuidores de terras que,
decorrido 0 prazo estabelecido no n11meroanterior, se
opuserem it utiIiza<;ao dos respectivos terrenos pels
forma que for considerada indispensaveI incorrem nas
penas do artigo 188. do C6digo Penal.
0

0

(D1reitoe ~o

de rega nas obras

Artigo 36.

0

doe grupos I e II)

(OutTas obr~oes
de pr0priet8rfoa
ou possuidores de terras)

As obras dos grupos I e II e as subsidiarias destas
pertencem ao dominio publico, mas 0 direito e obrigayao de regar lltribufdos a cada predio ficarao nele
incorporados e serao dele inseparaveis para efeitos de
transmissao.
Artigo 32.

o disposto no artigo anterior aplica-se igualmente
aos proprietarios {' possuidores legftimos de terrenos necessarios aos trabalhos de execU'rao das obras, quando
esses terrenos nao devam ser expropriados ou enquanto
se nao tiver efectuado a sua expropriayao.

0

por utfttdade pUblk:a)

(~6M

Para a realizayao das obras dos grupos I e 11 e subsidiarias destas, nomeadamente para efeitos de reestruturayao agraria, podem ser expropriados por utilidade publica, nos termos da legislayiio aplicavel, os
predios rosticos e urbanos, as aguas particulares, 08
direitos que lhes sejam inerentes, num e noutro caso,
e os direitos adquiridos sobre aguas p11blicas.
Artigo 33.0
de uttl1dede pUbUca)

(Ded~

o regime estabelecido nos artigos anteriores 6 extensivo as obras do grupo III quando, caso a caso, seja
declarada a utilidade p11blica do empreendimento.
Artigo 34.

0

(Competillcla

pat1I .xpropr~6es)

As expropriay6es de que tratam os dois artigos anteriores competirao a Direcyiio-Geral dos Recursos e
Aproveitamentos HidrauIicos, a Direcyiio-Geral de Hi-

Artigo 37.

0

(Indemnill:~6es)

1 - Os proprietarios e possuidores a que se referem os 2 artigos anteriores tern direito a ser indemnizados pelos prejulzos efectivamente causados pelos
estudos e trabalhos.
2 - Tais indemniza90es serao fixadas, dentro do
prazo de 6 meses, por acordo entre os interessados e
a entidade que efectuou os mesm05 estudos e trabaIhos ou, na falta de acordo, par uma comissao arbitral
composta de 3 peritos, sendo urn norneado pelo proprietlirio au possuidor, outro pelo serviyo publico interessado e 0 terceiro escolhido por aqueles au designado pelo juiz de direito da comarca a requerimento
de qualquer das partes.
3 - As decis6es das comissOes arbitrais serio tornadas por maioria ou, nao sendo passivel obter uma
decisiio arbitral por unanimldade ou maioria, valera
como tal a m6dia aritm6tica dos laudos que mais se
aproximarem.
4 - Da decisao havera recurso para os tribunais,
nos termos da legislal;iio geral sabre expropri8~0 par
utilidade publica.
.
.

Artigo 43.°

Artigo 38.°
(Imputat;80

das indemnlZltl;6esJ

A importancia de todas ai' indemniza¢es a que as
ac~6es previstas nesta seccrao derem lugar sera incluida
no custo das obras.

(Cadastro etas ireu

isentu de taxa de bonlficac;io)

Quando a area do terreno a regar com isen<;iiodo
pagamento da amortiza~ao da obra nao abranger a
totalidade de urn predio e ficar uma parte sujeita
ao pagamento desse encargo, sedio as duas parcelas
discriminadas no respective cadastro das propriedades.
Artigo 44.°

Os trabalhos e obras de fomento hidroagdcola dos
grupos I e II e, bem assim, os do gropo Ill, quando
haja sido declarada a sua utilidade publica, nao podem
em caso algum" ser embargados nem a sua execu~o
ser interrompida por senten~fl ou despacho judicial ou
administrativo.
Artigo 40.°

(Ut"~z&c;io e conservac;io

de obras partlculares)

Niio sera devida indemniza9ao pela utilizacrao para
a condu9ao das aguas de rega ou de enxugo, dos canais,
levadas e valas de consortes ou particulares disponfveis,
mas a sua conserva~o ficarli, neste caso, a cargo da
entidade a qual couber a explora~iio e conservacrao
das obras.
Artigo 45.

0

(Aguas

partliculares

-

sua Jncorporac;io)

(Redut;io dos enc:argos de explorec;io

As aguas particulares ou sobre as quais tenham side
adquiridos direitos fundados em justa titulo e adstritas
a regadios existentes, quando aproveitadas para as
obras de fomento hidroagricola e uma vez concluidas
estas, ficariio incorporadas, para todos os efeitos legais, no novo aproveitamento, com as suas obras de
captacrao c derivacrao, sendo reconhecido, porem, aos
respectivos proprietarios e consortes 0 direito a sua
antiga utilizacrao, nos termos dos artigos seguintes.

e conservalf8o)

A todos au alguns dos antigos consortes ou proprietarios de aguas incorporadas em novos aproveitamentos
podera ser fixada uma participa~ao nas despesas de
explora9iio e conserva~iio inferior a dos novos regantes, em aten9ao as condilt6es mais favoraveis em que
anteriormente aproveitavam as suas aguas, podendo
.ainda ser dispensados de contribuir para as despesas
de grande repara9ao das levadas ou canais gerais ou
principais dos aproveitamentos.
Artigo 46.°

(Criteria de atribu~io de agua
80S regadlos
ja existentes)

o caudal de agua considerado em efectivo aproveitamento em cada urna das levadas, valas, canais,
aquedutos ou aproveitarnentos particulares sera determinado pelo servi~o competente, para a elaboracrao
do projecto de execuviio, segundo os criterios adoptados
para a fixacrao do caudal dos novos aproveitamentos
e repartido por cada urn dos utentes na proporyio
de tempo de rega que na data actual Ihe pertencer.
Artigo 42.°
(Isent;io

(Redlstribul~

de 6guas afecta. a regadlos

exlstentes)

As aguas afectas a regadios existentes que sejam
afins de obras de fomento hidroagricola a fio de agua
ou que com elas interfiram pod em ser redistribuidas
em conformidade com os horarios estabelecidos nestas
obras, mas sem prejuizo dos direitos adquiridos, que
serao salvaguardados nos termos dos artigos 41.° e 42.°,
salvo em epocas de escassez, em que a redistribuil;ao
podera ser feita nos termos em que os interessados
acordem ou, ria falta de acordo, pela forma que for
estabelecida pelo Governo.

de taxa de beneflcle4;io)

1 - Fixado pelo modo indicado no artigo anterior
o direito de cada propriehirio ou consorte, e reconhecida a cada urn dos utentes a faculdade de regar, com
isencrao do pagamento da amortizacriio da obra, ums
area de terreno que sera determinada em fun9iio do
respectivo caudal e da dota9ao de rega que for fixada
para a area de regadio em que estiver situado 0 predio.
2 - Se em consequencia da reparti9iio referida no
artigo anterior couber ao utente agua que exceda as
necessidades de regadio dos seus terrenos, determinadas
de harmonia com 0 criterio estabelecido no projecto
da obra, ou se aquele nao tiver terrenos em condi·
cr6es de serem irrigados, podenl ser expropriado 0
excesso de agua ou tada a agua, conforme a situa9iio
verificada.

Explora~o e con8erva~o das obras
A) Entidades

a quem compete

a explora.;;:ao

e conserva~ao das obras
Artigo 47.0
(Expl<Wa9lo • conMI'VIIf;io

elM obra.

no •• pecto

global)

A explorayiio e conservay8.o das obras de fomenta
hidroagrlcola pertenceriio, salvo os casas previstos
neste diploma, aos beneficiarios respectivos, sem prejuizo das atribui¢es conferidas por lei A Direc9ao-Geral dos Recursos e Aproveitamentos Hidraulicos
e a Direc9ao-Geral do Ordenamento e Gestao Florestal.

Artigo 48.

0

(Exp/or~

e con8Ol"V8Ciio etas obras a cargo
de Htdriultc:ae Engenherta Agricola)

de ~GeraI

Serao efectuadas pela Di~ao-Geral
de HidrauUca
e Engenharia Agricola a explora~ao e conserva~ao
das obras na parte em que os respectivos regulamentos the atribuam essa incumbencia.

2 - A reunHio s6 pode funcionar validamentedesde
que estejam presenles ou representados dois teryos
dos requerentes da obra, mas as delibera~6es tomadas a todos vinculam .
.3 - Niio podendo a reuniao funcionar, far-se-a nova
convocat6riaj voltando a verificar-se falta de partici~
pa~ao, do facto sera dado conhecimento ao Ministro da
Agricultura, Comercio e Pescas, que resolvera sobre a
anulayao dos projectos de execu~o.

B) Explorac;ao pelos beneflcl6rlo8

Artigo 53.

0

(Juntas de agricu~

SECCAO I

Das obns

dOl

grupos I e II

Artigo 49.

0

(~

de ~

de benefIctjrios)

Obtido 0 acordo dos agricultores a que se referem
os artigos 14.°, 15. e 16. e determinada a elabora~ao
do projeeto de execu~iio de wna obra dos gropos I e II, da dire~o
regional de agricultura, em
euja area de jurisdi~o se situe a maior parte dos
terrenos a beneficiar, em conjunto com a Dire~o-Geral de Hidraulica e Engenharia Agricola, promovera a eri~o da respectiva associa~o de beneficiarios.
0

0

Artigo 50.°
(Repr888nt8nt8

do Estldo)

Junto de cada associa~o de beneficiarios actuara
um representante do Estado sempre e enquanto nao
for integralmente efectuado 0 reembolso a que se
refere 0 artigo 13.

ou cooperatlvasde regal

. ~ reuniiio. de que t~ata 0 artigo anterior sera presIdlda pelo duector regtonal de agricultura, ou urn seu
rep~entante, e destina-se a elei~o de urna junta de
agncultores que, em representa~o de tados os beneficiarios, assegure a explorayao e conserva~o da obra,
se nao deliberarem constituir-se em associa~ao de forma
cooperativa-eooperativa de rega ou integrar-se numa
associayiio de .beneficilirios ja existente.
SECc;AO

III

Das obras do gropo IV
Artigo 54.

0

(ExpIor~

e COMeTY~)

A explora~ao e conserva~ao das obras do gropo IV
da exclusiva responsabilidade dos beneficilirios respectivos.

e

C) Atribuic;6es da Direct;:ao-Geral de Hidraulica
e Engenharia Agricola

0

Artigo 55.

0

Artigo 51.0
(N~

e~

o representante

do representante do E&18do)

(Atrlbul~oes da D1rec~iio-G8fal de HldrBuNc:a
e EngenhlM'Jta

Agrfco'-

em

e conserv~

do Estado .seni urn engenheiro agr60

nomo, nomeado peto Ministro da Agricultura, C.om6rclo

e Pescas, sob proposta do director regional de agricultura respectivo, ouvido 0 director-geral de Hidrliulica
e Engenharia Agricola, e tera como principais atribui¢es a vigilancia dos interesses do Estado e do
interesse publico, cabendo-Ihe 0 direito e a obriga~
de suspender as deliberacrOes dos 6rgaos. das associa'rOes de beneficiarios que sejam contrarias a lei, aos
estatutos e aos interesses que representa.
SECCAO II

Das obras do gropo III
Artigo 52.0
(InterYenc;Io_ cIrec\:6M regIonaIs de agrIcultura
••• obns do grupo III)

1 - Aprovado 0 projecto de execu~o de urna obra
do gropo JII, a· dire~iio regional de agricultura respectiva promover4, no prazo de 60 dias, urna reuniiio
para a qual serao convocados todos os empresarios
agricolas e os proprietarios dos pr6dios situados na zona
beneficiada, quer tenham sido ou nao requerentes da
obra.

meteria de

exp~

de obras)

A Direc9ao-Geral de Hidraulica e Engenharia Agricola tera as seguintes atribuiyOes em materia de explor~o e conserva~o das obras de Comento hidroagrlcola:
1) Elaborar os projectos de regulamentos defi..
nitivos das obras dos gropos I e II, submete-Ios a aprova~o do Governo, ouvidaa
as respectivas direc~Oes regionais de agri.
cultura, a Dire~o-Geral
dos Recursos e
Aproveitamentos Hidraulicos e as associa.
'rOes de beneficiarios, e promover a sua
publica~ao no Diorio da Republica, depois
de aprovados;
2) Dar parecer sobre projectos de estatutos das
associa~oes de beneficiarios e submet8-10s l
aprova~ao do Ministro da Agricultura,
'Comercio e Pescas;
3) Receber da Direcl;ao-Geral dos Recursos e
AproveitamentosHidrauticos as partes das'
obras dos gropos J e 11 cuja execuc;:aoseja
da responsabilidade daquela Direcc;:ao-Geral, nos termos deste diploma, promovendo
a sua entrega as associay6es de beneficilt.
riDs nas condir;oes previstas nos regulamentos respectivos:

4)

Submeter it aprova'Yao do Governo, a partir
da entrada no 2.° periodo a que se refere
o n.o 2 do artigo 5. as taxas de beneficiayao para as diferentes obras de fer
mento hidroagricola, tendo em conta 0
estipulado no regime financeiro deste diploma;
Proceder a revisao das taxas de beneficiay8.0
sempre que se verifiquem import antes aItera~s nas bases em que assentou s respectiva fixarwao,submetendo as modifica~s
introduzidas it aprovayiio do Governo, em
Conselho de Ministros;
Submeter para aprova~o do Governo as percentagens da taxa de explora~o e conservayao e da taxa de beneficia~o, que constituirao receita da DirecyaerGeral de Hidraulica e Engenharia Agricola;
Explorar e conservar as obras conclufdas e
liquidar e cobrar taxas de explorayao e conservayao, enquamo nao for efectuada a sua
entrega, em conjunto ou por bloeos, as associsyOes de beneficiarios;
Promover a dec1arayao da entrada das obras
dos grupos I e II ou blocos delas no 1.0
e 2.° perfodos a que se refere 0 n. 2 do
artigo 5.
Coordenar as actividades das associay6es de
beneficilirios, juntas de agricuItores e cooperativas de blocos distintos da mesma
obra, ou de obras independentes entre si
e com as demais actividades com elas reIacionadas, por forma a obter a maior rendihilidade das ohras no seu conjunto;
Superintender na explorayiio e conserva'Yao
das obras a cargo das associayOe de beneficilirios. formulando as recomendayOes
convenientes, respondendo as consultas recebidas e assegurando a necessaria assistencia tecnica e administrativa;
Apoiar tecnicamente as juntas e cooperativas
de rega sempre que solicitado pela direc"ao regional de agricultura respectiva;
Propor superiormente a substituis:ao dos 6rgaos das associayoes de benefichirios po.r
comissOes administrativas, quando se venfiquem deficiencias graves na sua actuayao;
Aprovar os oryamentos das receitas e despesas das associac;oes de beneficiarios, os
programas anuais de trabalho e os pIanos
de actividade plurianual, ate 20 de Dezembro de cada ano;
Propor ao Govemo as aIterayOes que considere necessario introduzir nos regulamentos das obras;
Promover a inc1usao e exclusao de areas nas
zonas beneficiadas pelas obras de fomento
h!droagricola, quando assim for aconse·
0

,

5)

6)

7)

8)

18)

19)
20)

O

;

10)

11)
12)

13)

14)
15)

Ihave!;
16) Dar parecer sobre os projectos das novas utilizayoes de aguas publicas nas bacias hidrograficas das obras de fomento hidroagrfcolas realizadas peto Estado;
17) Definir. para 0 conjunto das obras de fer
mento hidroagrfcola. as necessidades totais
de energia e as disponibilidades da prodUyao propria e determinar, em colabora-

0

O

0

9)

lj:iiocom a Dir~ao-Geral de Energia e a
Electricidade de Portugal, as quantidades
de energia a trocar, os saldos a negociar
e as tarifas a apilcar, de modo que os beneficilirios usufruam regalias nlio inferiores
as que estiio estahelecidas para as industrias base;
Conceder, nos termos do artigo 102. do Decreto Regulamentar n. 39-C/79, subsidios as associalj:Oesde beneficiarios e a
outros 6rgaos de gestao de perimetros de
rega, especialmente destinados a financiar
despesas fortuitas au extraordinarias com
a explora~iio e conserva~o das diversas
obras, a satisfazer as despesas comuns da
sua administralj:iio em anos anormais e a
adiantar as quantias necessarias para assegurar a explora~o e conserva'Yiiodas obras
no periodo inicial ate It primeira cobranya
das taxas respectivas;
Efectuar a fiscaliza~o administrativa das
associay6es de benefichirios;
Promover, com a colaborayao da Direcyiio-Geral de Energia e cia Electricidade de
Portugal, a explora~ao das centrais hidroelectricas inseridas nos aproveitamentos
hidroagricolas nao entregues as associa~
~s
de benefichirios, por forma que se
tire dessas centrais 0 rendimento mais
consentaneo com 0 interesse do aproveitamento;
Propor para as diferentes obras de fomento
hidroagricola que 0 aconselhem a elaber
ralj:ao de pianos de' desenvolvimento ecer
n6mico que dependam da a~o conjugada
dos varios sectores da Administrayao PUblica;
Promover a elabora~lio de estudos e proje~
tos, bem como a execuyao e fiscalizayao
das obras que viscm a melhoria dos aprcr
veitamentos hidroagricolas, entregues as
associa~6es de beneficiarios, juntas de
agricultores e cooperativas de rega.

21)

22)

OJ Atribuic;aes das direcc;oes reglonals
de agricultura

Artigo 56.0
(Atribul~
dBs clrec~
regionais de agric:ultura
na explo~io
e ~serv~o
des obras)

As direcyoes regionais de agricultura tern as seguintes atribuiy6es em materia de explora"ao e conscrva~lio das obras de fomento hidroagrfcola:
1) Receber da Direcc;aerGeral de Hidraulica e
Engenharia Agricola as obras ou partes das
obras dos grupes 1II e IV cuja execuyao
tenha cabido liquela Di~aerGeral
e entrega-Ias as entidades que devam explora-las e conserva-Ias;
•
2) Entregar as obras, ou parte delas, dos grupos III e IV cuja execuyao Ihes tenha cabide as entidades que devam explora-Ias
e conserva-Ias;

2066
Superintender na explora~ao e conserva~ao
das obras a cargo das juntas de agricultores
ou cooperativas de rega, formulando as recomenda~
convenientes, respondendo As
consultas recebidas e assegurando a necessaria assistencia tecnica;
4) Assistir tecnicamente os beneficiarios das obras
do grupo IV, sempre que para isso solicitadas;
5) Propor ao Ministro da Agricultura, Com6rcio
e Pescas a suspensao das atribui¢es das
juntas de agricultores ou da actividade das
cooperativas de rega quando se verifiquem
deficiencias ou falta de diligencia na sua
. actua~ao que ponham em risco a explora~ao e conserva~iio das obras e dar parecer
sobre os requerimentos de suspensao apresentados pelos beneficiarios:
6) Exercer, 8t6 elei~o de novas juntas, as atribui~5es das juntas suspensas;
7) Aprovar os o~amentos e contas anuais apresentados pelas juntas de agricultores;
B) Conceder, procedendo 0 despacho ministerial
de autoriza~o e mediante proposta devi·
damente fundamentada, subsfdios, quando
para tal habilitadas, as juntas de agricultores, cooperativas de rega e aos beneficiarios
das obras do gropo IV, destinados a financiar as despesas fortuitas ou extraordinarias
com a explorayao e conservayiio das obras.
e propor a concessiio de emprestimos.

Artigo 59.°

3)

(Suporte do custeio des obra. do grupo IV)

As obras do gropo IV niio serio financiadas directamente pelo Estado, excepto nos casos em que seja
reconhecido 0 seu interesse social, hip6tese em que
se usara 0 disposto no artigo anterior para as obras
do grupo III.
Artigo 60.°
(EYentuaI paractpac;lo do Estado •••
do. grupos III • IV)

obras

OS beneficiarios das obras dos gropos III e IV poderio recorrer so credito, nas condi~s
fixadas neste
diploma e legisla~io complementar.

SEC<;AO ((

Regime financeiro
SUBSBCCAO I

Tua de benefida~D

Artigo 61.°
(lUll

de be~

dn obrea)

1- 0 Estado cobrara dos. beneficiarios de cada
obra de fomento hidroagrfcola dos gropos I e II uma
taxa anusl, denominada «taxa de beneficia~iio», destinada ao reembolso integral da percentagem do seu
custo nao participado a fundo perdido.
2 - Silo considerados beneficiarios os proprietarios
ou p05suidores legitimos de predios rUsticos situados
na zona beneficiada, os utilizadores industriais directos
da respectiva obra e as autarquias locais consumidoras
de agua pela mesma fornecida.
Artigo 62.

0

(Co~

Artigo 57.

0

(FJnanclamento elM obras dos grupos I e II)

1) 0 custo das obras dos gropes ( e 11 serA integralmente financiado pelo Estado.
2) 0 Estado participara, a fundo perdido, no custo
de cada obra dos grupos I e II na percentagem fixada
pelo Conselho de Ministros, nos termos do artigo 13.°
3) 0 valor niio participado do custo da ohra sera
reembolsado pelos beneficiarios respectivos, nas condi~s de prazo e juro igualmente fixados nos term08
do artigo 13.°, mediante 0 pagamento da taxa a que
se referem os artigos 61.° e seguintes.
Artigo 58.°
(Pertlcl~

do EnIdo no RnIlftclelllento ••

cia taxa de beneficilll;io)

A taxa de beneficia~iio sera cobrada, para toda a
obra ou para as parcelas conclufdas, a partir da entrada no 2.° perfodo a que se refere 0 n.O 2 do
artigo 5.°, podendo ser progressiva no periodo inicial
da explora~io, e seri devida ate ao integral reemholso
ao Estado fixado nos termos do artigo 13.°
Artigo 63.°
(R~o

de encargos reIratIyOS Ii taxa de beneftciIloIo)

Na reparti~ao dos encargos anuais relativos A taxa
de beneficia~iio pelos beneficiarios deveni atender-se
nomeadamente a area· beneficiada, dota~s e consumos de agua, ao interesse econ6mico e social das culturas, a valoriza~iio dos predios e das produ~Oes e As
condi¢es efectivas de rega e enxugo verificadas.

obrM

do grupo Ill)

o

•• de cob,..~

custo das obras do grupo III sera directamente
financiado pelo Estado, a fundo perdido, na percentagem fixada pelo Ministro da Agricultura, Com6rclo e
Pescas, nos tennos do artigo 26.0

Artigo 64.°
(Enttdede reepons6vel

peItI HqufcIIIqIo cia tax.
de bene~)

A Iiquida~iio da taxa de beneficia~iio sera feita pela
associacio de beneficiarios respectiva.

Artigo 65.

0

(Afl~

dos mapasdataxa de beneflci~io)

1 - Para efeitos de reclama~ao, a liquida~ao da
taxa devera ser precedida da afixa~ao dos respectivos
mapas ate a data que for detenninada no regulamento.
2 - As reclamar;5es serao dirigidas a direc~io da
associa~ao de beneficiarios respectiva no prazo de
15 dias, a contar da afixa~ao dos mapas, devendo ser
todas resolvidas nos 90 dias seguintes.
3 - Das deliberac;5es que desatendam as reclamac;5es havera recurso, nos tennos gerais de direito.
4 - As reclama¢es e recursos sobre liquida~o da
taxa de beneficia~o nao terao efeito suspensivo; sendo
obtido provimento, far-se-a, no primeiro pagamento
posterior a decisao final que vier a ser tomada a dedu~ao correspondente ao que tiver sido cobrado em
excesso.
5 - Os mapas de Iiquida~io da taxa de beneficia~ao serio, logo que conclufdo 0 prazo de reclama~o,
remetidos as s~5es de financ;as dos concelhos respectivos para efeitos de cobran~a.
6 - Na falta de pagamento voluntario da taxa de
beneficia~o no prazo de 30 dias, contado do termo
do prazo para reclama~ao, sera a cobranc;a efectuada
coercivamente pelos tribunais das execur;aes fiscais.
7 - 0 encargo do pagamento da taxa de beneficia~iio constitui 6nus sujeito a registo, nos termos e para
os efeitos previstos no C6digo do Registo Predial.
8 - Quando se trate de areas nacionalizadas, 0
Instituto de Gestio e Estrutura~ao Fundiaria providenciara no sentido de 0 Estado ser reembolsado da
importancia correspondente a taxa de beneficiac;ao.
9 - Constitui receita da Direc~o-Geral de Hidraulica e Engenharia Agricola uma percentagem da taxa
de beneficiac;ao fixada pelo Govemo e destinada -a
satisfazer os encargos resultantes do n.O 18) do art1g0 55.°

Sem prejuizo do disposto no n.o 18) do artigo 55.°,
as despesas de explorac;ao e conservac;ao de cada
obra serio integralmente suportadas por todos os beneficiarios e utentes a titulo precario respectivos, com
o produto de uma taxa anual denominada «taxa de
explora~ao e conservac;ao».

Artigo 68.°
(Destfno dti taxa de exp/or~io e conse~iio)

o produto da taxa de explorac;ao e conserva~ao
constituira receita das entidades a quem competir a
administrac;ao e funcionamento das obras, depois de
deduzida a percentagem referida no n.O 8 do artigo
seguinte.
Artigo 69.°
(AfixlM;io dos rnapas de tax. de explorat;lo e conserva~o)

1 - Para efeitos de reclamac;ao, a Iiquidac;ao da
taxa de explorac;ao e conservac;ao devera ser precedida
da afixac;io dos respectios mapas ate a data que for
determinada no regulamento de cada obra.
2 - As reclamac;Oes serao dirigidas a direcc;ao da
associa~o de benefichirios no prazo de 15 dias, a
contar da afixacao dos mapas.
3 - Das delibera¢es que desatendam as reclama1;6es havera recurso, nos tennos gerais de direito.
4 - As recIama9Bes e recursos sobre a liquida~ao
da taxa de explorac;ao e conservac;ao nao terao efeito
suspensivo; sendo obtido provimento, far-se-a, no primeiro pagamento posterior a decisao final que vier a
ser tomada, a dedur;ao correspondente ao que tiver
sido cobrado em excesso.
5 - Na falta de pagamento voluntario da taxa de
explora~o e conservacao no prazo de 30 dias, contado do termo do prazo para recIama~,
serao cobrados coercivamente pelos tribunais das execu~5es fiscais,
revertendo ainda a favor da respectiva associa9ao de
beneficiarios, 50 % dos juros de mora devidos.
6 - 0 encargo do pagamento da taxa de exp1oral<aO
e conserva~ao constitui 6nus sujeito a registo, nos
termos e para os efeitos previstos no C6digo do Registo Predial.
7 - Quando se trate de areas nacionalizadas, 0
Instituto de Gestao e Estruturac;ao Fundiaria providenciara no sentido de reembolsar a associa~ao de beneficiarios da importancia correspondente as taxas em
dfvida.
8 - Constitui receita da Direcc;ao-Geral de HidrauIica e Engenharia Agricola uma percentagem da taxa
de explora~ao e conservac;ao fixada pelo Governo e
destinada a satisfazer os encargos resultantes do n.O18)
do artigo 55.°

Artigo 70.°
(Cedestro obrigat6rlo des Areas benefleladas)

A taxa de explora~iio e conservac;iio sera fixada
anualmente, liquidada e cobrada pelos 6rgiios directivos das entidades a quem competir a explora~ao e
conserva~ao, a partir do inicio da utiIiza~ao das obras
110 todo ou em parte do aproveitamento.

1 - A organiza~o ou revisao do cadastro das terras
abrangidas pelas obras de fomento hidroagrfcola a
cargo do Instituto Geografico e Cadastral devera estar
concluida ate ao fim da 2.- fase a que se refere 0
artigo 5.°, com base nos elementos que para 0 efeito
lhe serao oportunamente fomecidos pelas Direc~6es-Gerais de Hidraulica e Engenharia Agricola e dos
Recursos e Aproveitamentos Hidraulicos.

2 - Nos casos em que houver necessidade de proceder ao levantamento de plantas parcelares e a
colheita de elementos cadastrais aplicar-se-4 0 disposto no artigo 18.
0

Artigo 71.

0

(Elementos cadastrltls -

SUII

recl~)

1 - Os elementos cadastrais serao postos em reclama~ao pelas entidades responsaveis pela explorayao
e conservayao das obrss de fomento hidroagricola ou
por quem as substitua, as quais terao' competa~cia
equivalente a conferida as juntas cadastrais concelh18S,
nos termos e para os efeitos estabelecidos no Decreto-Lei n. 36505, de 11 de Setembro de 1947, que
aprovou a organiza~iio dos serviltOBde avalia~o do
cadastro geometrico da propriedade rUstica.
2 - Alem dos elementos cadastrais, constitui fun.
damento de reclama~ao a inclusBo do predio no perfmetro ou a sua exc1usao dele.
O

Arrigo 72.

0

Artigo 75.

0

(Efeitos cia ~io

dos predios pare fins fiscai6)

1 - Efectuadas as inscri95es dos predios na matriz
ou as necessarias correc~s,
nos termos dos artigos
anteriores, as secerOesde finaneras comunicariio as respectivas associaerOes de beneficiarios. juntas de agricultores ou cooperativas de rega os numeros de inscrieriio e 0 rendimento colectsvel dos predios para
serem transcritos no registo cadastral.
2 - Recebida a comunica~o. as entidades referidas
no n. 1 requererao a conservat6ria do registo predial
competente a descriyiio dos predios abrangidos no
cadastro e a inscrieriio, a favor do Estado, do 6nus a
que se referem 0 n.o 7 do artigo 65. e 0 n. 6 do
artigo 69.0
3 - Os requerimentos serno instrufdos com certidao de toor da inscricao matricial dos respectivos predios e com certidiio extrsfda do cadastro previsto no
artigo 70.
4 - Se os predios ja estiverem descritos. devers a
descri~iio ser actualizada, oficiosamente, de harmonia
com as opera¢es resultantes do cadastro, desde que
se mostrem confirmadas pela certidiio da respectiva
inscriyiio matricial.
O

0

O

0

(A~"~)

Artigo 76.

0

Para efeitos de aprecia~ao e julgamento das reclama~6es e recursos respeitantes ao cadastro das obras
hidroagrfcolas, farao parte do conselho de cadastro.
que funciona junto do Instituto GeogrMico e Cadastral, representantes das Direc~s-Gerais de Hidraul.ica
e Engenharia Agricola e dos Recursos e Aproveltamentos Hidnlulicos e da entidade a quem compete a
explora~ao e conservayao da respectiva obra.

(Nota de regleto)

1 - Efectuado 0 registo. os conservadores enviarno
as associa~
de beneficiarios, juntas de agricultores
ou cooperativas a correspondente nota.
2 - A nota do registo substituira a passagem do
certificado.
B) Obrigacao da reg a e economia de explora~ao

Arrigo 73.

0

(RemesM ••

Artigo 77.

0

deda6es lIObreasnc:~

(Aq~

•• entid.tes comp8tentea)

Resolvidas as reclama~es e recursos, 0 Instituto
Geografico e Cadastral enviara a Direcyao-Geral das
Contribui~s
e Impostos,
Direcyao-Geral dos Recursos e Aproveitamentos Hidraulicos e a Direcyao-Gerat de Hidraulica e Engenharia Agricola os elementos cadastrais a transmitir por esta ultima As
associa~5es de beneficiarios, juntas de agricultores.ou
cooperativas interessadas, nomeadamente para efeltos
de elaborayao dos mapas de liquidayBo das taxas de
beneficiaerao e explora~ao e conserva~iio, de acordo
com os regulamentos respectivos.

a

de terru pelo Estado)

1 - At~ ao inicio da 3.- fase a que se refere 0
artigo 5. os predics situados na zona a beneficiar
pelas obras de fomenta hidroagrfcola poderao ser adquiridos pelo Estado pelo valor de antes das obras,
mediante requerimento d05 respectivos proprietarios.
2 - Ap6s a tamada de decisiio de construc;iio das
obras, 0 Ministerio da Agricultura. Comercio e Pescas
tornara pubticos os pre~os maximos a aplicar a cada
urna das classes de capacidadc de uso dos solos, para
efeitos da aquisic;ao dos terrenos referidos no n. I,
tendo em conta, nomeadamente, os estudos de viabilidade.
0

,

O

Artigo 78.

0

Artigo 74.

0

(I~o

de pr8dios na ~o

(Faculdade de expropflilllFio de tarras beneflciadas)
de fln~)

1 - A se~iio de finan~ procedera a inscriyao dos
predios ou a correcyiio das inscri~Oes efectuadas, de
harmonia com os elementos recebldos.
2 - No caso de os predios serem beneficiados
apenas em parte, far-se-a ~ ins~riyiio do todo sob 0
mesmo numero, com especificayao das duas partes.
3 - Da matriz predial devers constar 0 nu.mero
atribufdo no cadastro a cad a prMio ou parcel a beneficiada.

1 - Ap6s a entrada da obra, ou dos seus blocos
constituintes. no periodo designado de plena producao, 0 Governo fica com a faculdade de expropriar
por utilidade publica os predios beneficiados que nao
utilizem agua de rega fomecida pelos canais em funcionamento ou que, embora regando, nao atinjam os
valores dos padr6es de rendimento au de intensidade
de explorayiio mInima exigivel no regadio, comprometendo assim, atraves de uma inadequada ou deficiente
utiliza~o da terra e da agua, a rendibilidade econ6mica e social do empreendimento.

2 - Os valores minimos do:. pad roes de rendimento
ou de intensidade de explol a~ao exigivel em regadio
para cada obra serao fixa.dCf.nos regulamentos respectivos.
3 - No calcuJo das indemniza~6es devidas pelas
expropria~oes referidas no presente artigo aplicar-se>-A
o disposto na legisla~ao geral que regula as expropria~es por utilidade publica, nunca podeodo, porem, a
importancia da indcmniza~ao exeeder 0 valor aetuaHzado que resultaria para a respeetiva aquisic;ao, nos
termos do n.O 2 do artigo 77. acrescido dos valores
das benfeitorias entretanto efectuadas.
4 - 0 valor actualizado a que se refere 0 numero
anterior sera determinado, para cada caso, pelo Instituto de Gestao e EstruturaiYao Fundiaria.
5 - Quando ,,\': verifiquem as condiiYoes indieadas'
no n.o 1 deste artigo, rclativamente a areas nacionalizadas, 0 Instituto de Gestao c Estruturayao Fundiaria
Cani eessar 0 contrato de explorac;ao e usa da terra
vigente, de acordo com a legisla~ao aplie8vel, e promovera conjuntamente com a direcyao regional de
agrieultura da area respectiva a sua entrega para a
explora~ao a outros agricultores que deem garantias
de adequada capacidade emrresarial.
0

,

(Suspensio

temporaria do pagamento
de bene~)

Artigo 80.

0

80

BOS

agricultores

Artigo 82.

0

(Cr6clto bontfIcado)

1- As associa~es de benefiGiarios, juntas de agricultores e cooperativas de rega constituidas nos termos
desta legislarrao e dela complementar poderao recorrer
ao credito bonificado para c financiamento da parte
do eusto das obras nao participado directamente pelo
Estado, sem prejufzo do disposto no artigo 59. deste
diploma.
2 - As condic;:6esde concessiio ere eredito, em particular as garantias exigiveis, prazos de amortizac;:iio
e taxas de juro, serao determinadas pelo Instituto
Financeiro de Apoio ao Descnvolvimento da Agricultura e Pescas, tomando-se em considera~ao no calculo
das anuidades de reembolso as potencialidades e disponibilidades financeiras das explora~s
abrangidas.
3 - Podem ser criadas condilfOesespeeiais de credilo
para cada obra, cuja decisao sera tomada nos termos
do artigo 26.°, cabendo os encargos resultantes aos
organismos a quem forem cometidos por despacho
ministerial.
0

de taxa

Quando se verifiquem circunstancias exeepcionais
que afectem gravemente a explorac;:ao das terras beneficiadas por obras de fomento hidroagricola, 0 Governo poden! suspender, durante esse periodo, 0 pagamento da taxa de beneficiac;ao ou diminuir 0 seu
montante, nao sendo de aplicar por todo esse tempo
o disposto no artigo anterior.

(Adapla\:iio

Credito

regadlo)

A adaptac;:ao ao regadio e a explorac;:ao das terras
beneficiadas pelas obras de fomento hidroagncola serao
orientadas e assistidas tecnicamente pela direcc;:aoregional de agricultura com a colabora~ao, sempre que
necessaria, dos restantes orgunismos do Ministerios da
Agricultura, Comercio e Pescas, nomeadamente da
Direc~ao-Geral de Hidniulica e Engenharia Agricola
e dos demais servic;:osdo Estado, de modo a extrair
a maior rendibilidade do investimento efectuado.
Artigo 81.

(Credito para obras complementaresl

I - A fim de assegurar a resoluc;ao de problemas
de fundo que afectem a economia das obras, realizar
trabalhos complementares ou de reabilitac;:ao destin ados a aumentar a utilidade das mesmas, de acordo com
projectos previamente aprovados, precedendo da deliberarriio tomada em assembleia geral por maioria representativa do mfnimo de dois terrros da area beneficiada, as entidades a quem compete a explora~ao ~
conserva~iio das obras poderao contrair emprestimos
banca, Caixa Geral de Dep6sitos e federa~
regionais de credito agrIcola mutuo, para al6m dos subsidios concedidos, conformc respectivas atribuiy6es,
pela Direcyiio-Geral de Hidraulica e Engenharia Agricola ou direcrroes regionais dt agricultura, sendo-Ihes
concedida a bonificaC;aoprevista pelo Instituto Financeiro de Apoio ao Desenvolvimento da Agricultura e
Pescas.
2 - Para contrair os empr~stimos referidos no 0. 1,
nomeadamente os destinados a cobrir despesas extraordinarias, e necessaria autorizac;ao do organismo oficial
a quem compete, nos termos do presente diploma, a
fiscalizarrao administrativa das entidades responsaveis
pela explorayao c eonservarrao das obras.

a

0

0

(Apolo tecnico

80S

egrlcuttores)

Durante a cxecu~ao e utilizayao das obras de fomento hidroagricola, os agricultores e trabalhadores
rurais abrangidos serao instrufdos pela direc<;ao regional de agricultura respcctiva sabre os tipos e tecnicas
culturais, de manejo da agm: e dos solos mais convenientes, em conformidade com os resultados obtidos
nas explorarroes piloto, campos e postos experimentais de cuJturas regadas a instalar e a mantcr em
numero necessario em ~ada zona beneficiada.

Artigo 84.

0

(A~

de ernpr6sttmos)

As verbas neeessarias parR a amortizayao dos em·
prestimos referidos nos artigos 80. e 81. serao, se>gundo plano de amortizac;:aoestabelecido, incluidas nos
or~entos
ordinarios dos respectivos 6rgiios de gestiio
(associarr6es de beneficiarios, juntas de agricultores ou
cooperativas de rega) a fim de anualmente serem repartidas pelos beneficiarios e associados.
0

0

Artigo 85.0

os regulamentos e estatutas das 6rgaos que, nos
tennos do n. I, substituam as associa~6es de proprietarios.
O

(Unhas especfftca de cricIto)

1 - Declarada a entrada das obras ou seus blocos
constituintes no periodo de adapta~o ao regadio, 0
Governo pora a disposi~ao dos agricultores respectivos
linhas especificas de credito destinadas a investimentos
ao nivel da explora~iio agricola, requeridos pela transforma~ao cultural do sequeiro em regadio, efectuados
de harmonia com 0 projecto e regulamento de cada
obra.
2 - Concluida a 2.· fase a que se refere 0 artigo 5. sera fixado 0 montante total e as condi¢es
especfficas a que obedecera 0 credito referido no n. t,
por despacho conjunto do Ministro de Estado e das
Finans;as e do Plano e do Ministro da Agricultura.
Comercio e Pescas.
0

,

O

Artigo 86.0
(AC96M de cr6cIito nIo •• pedflc8dae)

As acyOes de credito nao especificadas neste diploma, nomeadamente emprestimos ao investimento
e de campanha destinados a pessoas singulares ou
colectivas, sao definidas pela competente legisla~iio
sabre politica gera1 de credito agricola.

Artigo 89.

0

(Prazo pare • detertll+na~o

eta taxa de benefId~)

1 - No prazo de 2 anos a partir da data do presente diploma, a Direc~ao-Geral de Hidraulica e Engenharia Agricola definira, para cada uma das obras de
{omento hidroagricola conclufdas na vigencia de anteriores legisla~Oes, para ser promulgada pelo Go·
verno, a taxa de beneficia~ao destinada ao reembolso
ainda nao efectuado ao Estado do custo das respectivas obras.
Artigo 90.
0

(Leg~io

complementar)

t - A disciplina das associa¢es de beneficiarios e
juntas de agricultores sera objecto de regulamenta~ao
complementar a estabelecer por decreto regulamentar.
2 - No que respeita as cooperativas de rega observarao elas, atem do que se contern no C6digo Cooperativo e seus complementos, a legisla~iio complementar
prevista no numero anterior do presente artigo.
Artigo 91.

0

anterior)

(L~io

~ revogada a Lei n. 1949, de 15 de Fevereiro de
t 937. e toda a 1egisla~ao complementar que nao seja
compatfvel com 0 presente diploma.
O

Artigo 87.0

Artigo 92.

. (Obras IIbrangidaa peIo preHnte cIpIorNI)

(Regime transtt6rlo)

0

As obras conetufdas na vigencia do Decreta-Lei
n. 42665, de 20 de Novembro de 1959, bem como
as obras em curso iniciadas ao abrigo do disposto no
mesmo decreto-Iei, ficam sujeitas, na parte aplic4vet,
aos preceitos deste diploma.
D

As assocla~s de regantes e beneficiarios ja constituidas ou em organiza~ao it data de entrada em
vigor do presente diploma continuarao, ate que seja
promulgada a sua regulamentac;:ao. a reger·se segundo
os respectivos estatutos e 0 Decreta n. 47 153, de
8 de Agosto de 1966, na parte nao expressamente
alterada pOl' este decreto-Iei.
O

Artigo 88.0
Artigo 93.

0

(~

de enoda~

••••••

)

(Reso~

1 - As associa¢es de proprietmos que foram criadas ao abrigo do regulamento para execul;ao do Docreto n. 8 de 1 de Dezembro de 1892, sobre ser·
vi~os hidraulicos e que tenham fins agricolas serio
adaptadas ao regime juridico estabelecido neste diploma, mediante estudo a elaborar conjuntamente pela
Direc~ao-Geral de Hidraulica e Engenharia Agricola
e a Direc~ao-Geral dos Recursos e Aproveitamentos
Hidrauticos.
2 - Os estudos a que se refere 0 n. 1 do presente
artigo devem estar conc1ufdos no prazo de 2 anos
ap6s a pub1ica~o deste diploma.
3 - Ap6s a conclusao dos estudos referidos nos
numeros anteriores, a Direc~ao-Geral de Hidr4ulica e
Engenharia Agricola elaborarli, no periodo de t ano.
O

O

de dUv!das)

As duvidas que se suscitarem na aplica~iio do presente diploma serao resolvidas, consoante os casos,
por despacho do Ministro da Agricultura, Comercio
e Pescas ou por despacho conjunto do Ministro de
Estado e das Finan~as e do Plano e do Ministro da
Agricultura, Comercio e Pescas.
Visto e aprovado em Conselho de Ministros de
29 de Abril de 1982. - Francisco lose Pereira Pinto
Balsemiio.
Promulgado em 22 de Junho de 1982.
Publique-se.
Presidente da Republica, ANT6NIO RAMALHO

o

EANES.

