
3 - Depois de satisfeito todo 0 passivo conhecido,
e em bora 0 activo nao esteja ainda totalmente reali-
zado em dinheiro, pode 0 tribunal autorizar 0 liquida-
tario, mediante pro posta deste, a efectuar distribui~oes
de fundos existentes, mantendo-se, contudo, a parte
destes estimada necessaria para a satisfa~ao dos encar-
gos judiciais.

Art. 12.° A administra~ao assumida por for~a do dis-
posto no artigo 3. ° termina, conforme os casos previs-
tos no n. ° I do artigo 5. ° e no artigo 10. 0, ou nos ter-
mos do n. 0 3 do artigo 7.0 ou peJa entrega dos bens ao
liquidatlirio judicialmente nomeado, respectivamente.

Art. 13.0 0 disposto no presente diploma aplica-se
igualmente a bens situados em Macau.

Art. 14.0 0 presente diploma revoga os Decretos-
-Leis n.o, 301/77, de 27 de Julho, 357-A/77, de 31 de
Agosto, e !03-A/78, de 23 de Maio,e os artigos I. °
e 2.° do Decreto-Lei n.O 197-A/86, de 18 de Julho,
mantendo-se a sua aplica~ao aos processos pendentes,
de acordo com 0 regime fixado pelo presente diploma.

Visto e aprovado em Conselho de Ministros de 22
de Setembro de 1988. - Anlbal Ant6nio Cavaco
Silva - Miguel Jose Ribeiro Cadi/he - Joaquim Fer-
nando Nogueira - Jose Manuel Durao Barroso.

Publique-se.
o Presidente da Republica, MARIO SOARES.

Referendado em 14 de Outubro de 1988.

Por ordem superior se faz publico que a Espanha
e a Grecia depositaram junto do Secretario-Geral da
Organiza~ao Maritima Internacional, respectivamente a
27 e 29 de Julho de 1988, os instrumentos de ratifica-
~ao e aceita~ao das emendas a Conven~ao da Organi-
za~ao Imernacional de Satelites Maritimos (lNMAR-
SAT) e respectivo Acordo de Explora~ao, adoptados
pel a Assembleia da Organiza~ao na sua sessao de 14
e 16 de Outubro de 1988.

Direccao-Geral dos Neg6cios Politico-Econ6micos, 4
de Outubro de 1988. - 0 Director de Servi~os dos
Assuntos Multilaterais, Marcello de Zaffiri Duarte
Mathias.

MINISTERIO DA AGRICULTURA. PESCAS
E AliMENTACAo

de 25 de Outubro

o progresso da agricultura portuguesa - que se pre-
tende orientar, por urn lado, no sentido de aumentar

a produ~ao do sector agro-alimentar, em ordem a satis-
fazer as necessidades do Pais e a reduzir 0 volume de
bens imponados, e, por outro lado, de modo a rendi-
bilizar os meios de produCao para que a actividade agri-
cola aumente a sua competitividade e proporcione a
popula~ao rural urn nivel de vida mais aproximado dos
padroes verificados noutros sect ores de actividade -
tern side retardado por uma estrutura fundiaria desor-
denada, em que predominam as explora~oes com
dimensao insuficiente e conduzidas por agricultores ido-
sos com baixo grau de instru~ao.

Segundo 0 ultimo recenseamento agricola, mais de
dois ter~os das exploracoes tern dimensao inferior a
2 ha, sendo a media geral de apenas 6,60 ha. Alem
disso, verificam-se elevados graus de fragmenta~ao e
dispersao, traduzidos em valores medios de 1,05 ha por
parcela e de 6,3 blocos por explora~ao.

Esta fragmentatyao e dispersao da propriedade e das
exploraty6es agricolas tern sido sempre uma condicio-
nante negativa, it qual - preenchendo 0 longo vazio
de medidas legislativas adequadas, desde os primeiros
projectos de Oliveira Martins, em 1887, e Elvino de
Brito, em 1899, passando pelo primeiro diploma publi-
cado, mas nunca regulamentado, que foi 0 Decreto
n.o 5705, de 10 de Maio de 1919, ate aos anos 60-
se procurou fazer face com a publica~iio da Lei
n.o 2116, de 14 de Agosto de 1962, e do Decreto
n.O 44 647, de 26 de Outubro do mesmo ano.

Contudo, desde a defini<;ao do regime juridico do
emparcelamento da propriedade rustica em 1962, os
resultados conseguidos sac demasiado modestos, visto
que: em tres perimetros com a area total de 446 ha as
opera~oes concIuidas revestiram, por assim dizer, canic-
ter experimental; as ac~oes em perimetros de maior
extensao, em especial nos campos do Mondego
(IS 000 ha), foram interrompidas em 1974 e somente
retomadas cinco anos mais tarde, e outras interven<;oes
de maior vulto, na Co va da Beira, nos regadios do
Algarve e no Baixo Vouga, s6 viriam a ser recente-
mente iniciadas como componentes de projectos de
desenvolvimento agricola no ambito da cooperatyao tec-
nica e financeira com paises europeus.

Embora 0 inexito tenha muito a Ver com dificulda-
des, tais como as condi~oes especificas da estrutura fun-
diliria no Pais, aliadas it persistencia de urn elevado
indice de popula~ao activa na agricultura, cedo se reve-
laria a inadequa~iio de algumas disposi~6es da lei a urn
trabalho eficaz e a impossibilidade de 0 Estado, por
si s6, realizar os objectivos da le~.

Com 0 presente diploma do emparcelamento e frac-
cionamento de predios rusticos e de explora~6es agri-
colas procura-se, ponamo, adaptar 0 regime juridico
das opera<;oes de emparcelamento ao quadro constitu-
donal vigente e imroduzir as altera~6es que a experien-
cia na aplicaciio da actual legisla~ao de emparcelamento
aconselha, tendo em vista os seguintes objectivos:

Redefinir 0 conceito de emparcelamento, alar-
gando-o a operatyoes que transcendem ou comple-
tam as previstas no regime em vigor, de modo
a atingir mais eficazmente a finalidade princi-
pal, que e 0 aumento da area dos predios e das
explora~6es agricolas dentro de limites a esta-
belecer, e articulando-o com a promo<;ao do apro-
veitamento racional dos recursos naturais, a sal-
vaguarda da sua capacidade de renova<;ao e a
manuten<;ao da estabilidade ecol6gica [cf. ar-
tigo 66. 0, n. ° 2, alinea d), da Constitui<;ao da
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Republica Portuguesa, Directiva n. 0 85/377-CEE,
de 27 de Junho de 1985, e artigo 13.0, n.o I,
da Lei n.o 11/87, de 7 de Abril - Lei de Bases
do Ambiente);

Melhorar a processo de execu~o das opera~oes de
emparcelamento, tornando simultaneamente
mais precisos e flexiveis os term os em que se
opera a remodela~ao predial nas suas diferen-
tes modalidades;

Conferir as autarquias locais e a iniciativa privada
a faculdade de elaborar e executar projectos de
emparcelamento, reservando ao Estado apenas
a sua aprova~ao;

Facilitar a constitui~ao de reservas de terras e con-
ferir maior eficacia a sua utiliza~ao como
«banco de terras)~, em apoio quer ao redimen-
sionamento dos predios rusticos e das explora-
~oes agricolas quer a cria~ao de novas e bem
dimensionadas unidades de explora~ao;

Eliminar dificuldades de articulacao das competen-
cias dos varios organismos com intervencao
principal ou acess6ria nas opera~oes de remo-
dela~ao predial e incompatibilidades aparentes
ou reais de disposi~oes legais quanta a finaliza-
~ao dos actos de emparcelamento;

Conferir maior for~a executoria as operar;oes de
emparcelamento mais importantes, sem 0 menor
prejuizo da participar;ao e da manifestar;ao da
vontade dos proprietarios e empresarios agrico-
las directamente interessados;

Aperfeir;oar e ampliar os mecanismos reguladores
do fraccionamento de predios nisticos e de
explorar;oes agricolas, sem prejuizo da preserva-
r;ao dos recursos naturais, nomeadamente atra-
yeSde interven~ao disciplinadora dos organismos
do Estado competentes na materia, sempre que
se reconhe~a necessario exerce-la para melhorar
a estrutura fundiciria e mediante mais adequada
fixal;ao e gradua~ao do direito de preferencia
nas transmissoes de predios nisticos e de explo-
rar;oes agricolas economicamente viaveis;

eriar, aperfeir;oar ou proporcionar a criar;ao de
incentivos fiscais e outros para serem alcan~a-
dos as objectivos da lei aplicados, designada-
mente, ao redimensionamento aconselhavel dos
predios rusticos e das explorar;oes agricolas e a
indivisao de unidades de explorar;ao economica-
mente viciveis.

Assim, no uso da autoriza~ao legislativa concedida
pelos artigos ).0 e 2.0 da Lei n.o 79/88, de 7 de Julho,
e nos termos da alinea b) do n.o ) do artigo 201.0 da
Constitui~ao, 0 Governo decreta 0 seguinte:

I - Nas regioes onde a fragmentar;ao e a dispersao
da propriedade rustica e da empresa agricola determi-
nam inconvenientes de cankter economico-social deve-

rao realizar-se operar;oes de emparcelamento destina-
das a melhorar as condir;oes tecnicas e economicas da
exploral;ao agricola.

2 - Poderao tambem realizar-se operar;oes de
emparcelamento com a objectivo de assegurar a con-
servar;ao da Natureza e 0 correcto ordenamento do ter-
rit6rio.

3 - Considera-se ainda no ambito do emparcela-
mento a realiza~o de melhoramentos fundiarios e
rurais de caracter colectivo que sejam indispensaveis a
remodela~o predial ou que, realizados simultanearnente
com esta, contribuam para a valoriza~ao economica da
respectiva zona ou para a promol;ao das popula~6es
rurais.

1 - As operar;oes de emparcelamento sac da inicia-
tiva dos particulares interessados, das autarquias locais
ou do Estado.

2 - Compete as comissoes de coordenar;ao regional
incentivar e coordenar as operar;Oes de iniciativa dos
particulares e das autarquias locais.

3 - Compete a Direc~iio-Geral de Hidniulica e
Engenharia Agricola, em colaborar;ao com a direcr;ao
regional de agricultura da zona. promover e coorde-
nar as operar;oes de iniciativa do Estado, aprovar os
projectos de emparcelamento de iniciativa particular au
autarquica e fiscalizar a sua execu~ao.

As operar;oes de emparcelamento podem assumir as
seguintes formas:

a) Emparcelamento integral;
b) EmparceIamento simples;
c) Emparcelamento de explora,>ao;
d) Redimensionamento de explora~oes agricolas;
e) Troca de terrenos e arvores.

1 - 0 emparcelamento integral consiste na substi-
tui~ao de uma estrutura predial defeituosa de proprie-
dade rustica por outra que. associada a realiza~ao de
melhoramentos fundiarios, permite:

a) Concentrar a area de predios ou suas parcelas
pertencentes a cada proprietario no menor
numero possivel de predios, com transferencia
de direitos, onus e encargos;

b) Aumentar a superficie dos novos predios
mediante a incorpora~ao de terrenos da reserva
de terras.

2 - Sem prejuizo do objectivo definido no numero
anterior, 0 emparcelamento integral visara ainda 0 rea-
grupamento de parcel as que, pertencendo embora a
diversos proprietarios, sejam exploradas em conjunto.
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o empareelamento simples eonsiste na eorree~ao da
divisao pareelar de terrenos perteneentes a, pelo menos,
dois proprieUirios, com a finalidade de melhorar as
condi~6es tecnicas e eeonomicas da explora~ao at raves
da concentra~ao, do redimensionamento, da recti fica-
~ao de estremas e da extin~ao de encraves e servidoes.

I - 0 emparcelamento de explora~ao eonsiste na
coneentra~ao das parcel as dispersas de uma mesma
empresa agricola, ainda que pertencentes a proprieta-
rios diferentes, e exeeuta-se, sempre que possivel, simul-
taneamente com 0 empareelamento integral ou simples.

2 - A execu~ao das opera~oes de emparcelamento
de explora~ao devera subordinar-se as condit;6es
seguintes:

a) Nilo agravar a fragmenta~ao da propriedade;
b) Ser possivel assegurar a durat;ao igual dos con-

tratos de arrendamento que incidam ou venham
a incidir sobre os terrenos abrangidos, por
periodos nao inferiores a treze anos, contados
a partir do ana agricola em que se concIua a
remodela\ao parcelar.

I - 0 redimensionamento de explorat;oes agricolas
consiste no aumento, ate aos Iimites que forem defini-
dos para cada regiao, da sua superffcie, de modo a
melhorar a rentabilidade dos faetores de produt;ao.

2 - 0 objectivo referido no numero anterior podera
ser alcan~ado por qualquer das modalidades seguintes:

a) Aquisit;ao ou arrendamento de predios confi-
nantes ou proximos de outros integrados nas
explora~6es a redimensionar;

b) Aquisic,:ao ou arrendamento pelos interessados
de terrenos da reserva de terras.

I - A troca de terrenos e arvores visa a elimina~ao
de encraves e direitos de superficie, a correct;ao da
forma ou da estrutura das explorac,:6es agricolas ou 0

refort;o da sua produtividade.
2 - Para efeitos do disposto no numero anterior,

podem ser expropriados:

a) Os predios encravados ou as arvores implanta-
das em terre no alheio;

b) Os predios ou parcelas que ten ham estremas
comuns de extensao superior a 700-;0 dos res-
pectivos perimetros;

c) Os predios ou parcelas situados entre predios
de urn mesmo proprietario que, numa extensao
superior a 300-;0 do seu perimetro, tenham, iso-
ladamente ou em conjunto, estremas comuns
com aqueles predios;

d) As parcelas subtraidas a explorac,:ao do predio
de que fazem parle, por sobre elas incidirem
direitos reais menores ou de arrendamento de
que. sejam titulares outras pessoas, desde que
se situem naqueles predios em condit;oes iden-
ticas as referidas na alinea anterior.

3 - Em qualquer dos casos previstos no numero
anterior e necessario que a area total dos terrenos a
permutar ou a expropriar seja inferior a urn ter~o da
area daquele ou daqueles em que se destinam a ser inte-
grados ou que separam e ainda que, quando se trate
de arvores, 0 respectivo valor seja inferior a urn terc,:o
do valor do predio em que se situam.

I - As operat;oes de emparcelamento integral serao
acompanhadas por uma comissao de aprecia~ilo e,
quando da iniciativa do Estado, por uma comissao de
trabalho.

2 - E facultativa a constituit;ao dessas comiss6es nas
outras operat;6es de emparcelamento.

3 - 0 Governo definira, nos termos do artigo 24.0
do presente diploma, a estrutura, eomposit;ao e forma
de funeionamento das comissoes previstas nos nume-
ros anteriores.

I - A Direct;ao-Geral de Hidraulica e Engenharia
Agricola, em colabora~ao com a direc~ao regional de
agricultura da zona, promovera nas zonas a emparce-
lar, qualquer que seja a entidade responsavel pela ini-
ciativa, a constitui~ao de uma reserva de terras com
as finalidades seguintes:

a) Incorpora~ao nos predios result antes de opera-
<;6es de emparcelamento;

b) Redimensionamento de explorat;oes agricolas,
por venda, permuta, arrendamento ou subar-
rendamento;

c) Cria<;ao de novas unidades de explorat;ao, em
propriedade ou arrendamento;

d) Afectac,:ao a fins de valoriza~ao economiea e
social de caracter colectivo.

2 - A reserva de terras sera composta por:
a) Terrenos adquiridos ou arrendados pela

Direcr;:ao-Geral de Hidraulica e Engenharia
Agricola;

b) Terrenos cedidos por agricultores empresarios
ou aut6nomos cessando as suas actividades
nessa qualidade;

c) Terrenos que integrem 0 dominio publico ou
privado do Estado e das autarquias, exeepto
baldios, mediante acordos a celebrar com as
entidades a que estiverem afectos e sem prejuizo
da legisla\ao que regula a desafectat;ao e ces-
sao de bens sujeitos aquele regime;

d) Pareelas sobrantes de terrenos expropriados por
utilidade publica;

e) Terrenos expropriados por utilidade publica
para fins de reestruturat;ao agraria no ambito
das obras de fomento hidroagricola.



3 - Os terrenos declarados em situa~ao de abandono
ou mau use, nos termos da legisla~ao aplicavel, podem
ser integrados na reserva de terras quando de tal facto
depender a viabilidade de opera~6es de emparcela-
menlo.

I - Os predios e as unidades de explora~iio resul-
tantes das opera~6es de empareelamento inlegral, sim-
ples ou de explorac;iio devem ser equivalentes em c1asse
de cultura e valor de produtividade aos que Ihes deram
origem, excluido 0 valor das pareelas da reserva de ter-
ras neles incorporadas.

2 - A equivaleneia estabelecida nos termos do
numero anterior nao se considera prejudicada quando
a diferenc;a nao exceder 5llJo do valor exacto que deve-
ria ser reatribuido.

3 - Essa equivalencia podera ser afastada se hou-
ver acordo entre as partes.

4 - A diferenc;a de valor entre os terrenos que vie-
rem a ser utilizados para melhoramentos fundiarios de
cankter colectivo e aqueles que forem desafectados de
tal utilizac;ao sera deduzida ou acrescida, proporcional-
mente, a lodos os beneficiarios do emparcelamento.

5 - Na impossibilidade de se estabe\ecer a equiva-
lencia em terreno ou em benfeitorias de igual especie,
poderiio ser efectuadas compensac;oes pecuniarias desde
que niio seja afectada a unidade de cultura, haja acordo
dos interessados OU, na ausencia de acordo, nos seguin-
tes casos:

a) As compensac;6es nao excederem mais de 20 llJo
do valor dos terrenos acrescido do das benfei-
tarias;

b) 0 valor das benfeitorias a compensar nao atin-
gir 20llJo do valor dos predios.

I - Os predios atribuidos a cada proprietario ficam
sub-rogados no lugar dos que the pertenciam antes do
emparcelamento.

2 - Transferem-se para os predios resultantes do
emparcelamento todos os direitos, onus ou encargos de
natureza real, bem como os contratos de arrendamento
que incidiam sobre os predios anteriormente pertencen-
tes ao mesmo titular, salvo 0 disposto no numero
seguinte.

3 - Caducarao os contratos de arrendamento cuja
transferencia a Direcl;aO-Geral de Hidraulica e Enge-
nharia Agricola declare prejudicial aos objectivos do
emparcelamento, ficando obrigada a indemnizar os ren-
deiros, nas condii;oes previstas na legislaC;ao sobre
arrendamento rural para os cas os de expropriai;iio por
utilidade publica.

4 - Quando os direitos, onus, encargos ou contra-
tos referidos no n.o 2 nao respeitarem a todos os pre-
dios do mesmo proprietario, de1imitar-se-a a parte equi-
valente em que ficam a incidir.

5 - A transferencia dos contratos de arrendamento
rural, quando corresponder a uma efectiva substitui-
~ao dos terrenos sabre os quais incidam, eonstitui fun-
damento bastante para a sua rescisao pelos respectivas
rendeiros.

6 - As servid6es que ten ham de permaneeer passa-
rao a incidir sobre os predios resultantes do emparce-
lamento. mediante a consequente alterac;ao dos predios
dominante e serviente.

Sao ineficazes, para efeitos de empareelamento, as
transmissoes entre vivos dos predios abrangidos pelas
operac;6es de emparcelamento, desde a aprovac;ao ou
autoriza~iio para elaborac;ao do projecto ate a sua exe-
cuC;iio, salvo reeonhecimento expresso pela Direec;ao-
-Geral de Hidraulica e Engenharia Agricola de que nao
prejudicam a elabora~ao ou execuc;ao do projecto.

Publlcidllde dllS opera~oes de emparcelamenlo e comunlca~o
dos respectl\,os aetos

I - A todas as decisoes com interesse geraJ para as
operac;6es de emparcelamento sera dada publicidade por
anuncios nos jornais e pela afixac;ao de editais nos luga-
res do estilo nos municipios e freguesias em que se
situem os terrenos abrangidos.

2 - Todos os aetos respeitantes as operal;oes de
emparcelamento que interessem individualmente a pro-
prietarios ou titulares de direitos sobre os terrenos a
emparcelar serao notificados aos interessados.

I - Os proprietarios ou possuidores por qualquer
titulo de terrenos em que tenha de proceder-se a estu-
dos ou trabalhos de emparcelamento fieam obrigados
a consentir na utiliza~iio desses terrenos ou na passa-
gem atraves deles necessarias a efectua~ao desses estu-
dos e trabalhos.

2 - Os proprietarios e possuidores referidos no
numero anterior tern direito a ser indemnizados pel os
prejuizos efectivamente causados nos seus terrenos ou
explorac;oes pelos mencionados estudos e trabalhos.

A realiza<;ao de operac;oes de emparcelamento carece
de aprovac;ao maioritaria dos proprietarios, arrendata-
rios e titulares de direitos reais menores dos predios
abrangidos.

I - A explorac;ao e conservac;jo das obras conexas
do emparcelamento ficam a cargo dos beneficiarios res-
pectivos, sem prejuizo das atribuic;6es eonferidas por
lei as autarquias locais e outros organismos ptiblicos.

2 - Aprovado 0 projecto de emparcelamento, a
Direcc;ao-Geral de Hidraulica e Engenharia Agricola
promo vera a constituic;ao de uma associac;ao ou junta
de agricultores que, em representac;ao de todos os bene-
ficiarios, assegure a explorac;ao e conserva<;ao das
obras, salvo se estes de1iberarem integrar-se numa asso-
cia<;ao de beneficiarios ja existente.
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I -:- ?s proprietarios de terrenos confinantes gozam
do dlrelto de preferencia previsto no artigo 1380.0 do
Codigo Civil, ainda que a area daqueles seja superior
a unidade de cultura.

2 - Os preferentes referidos no numero anterior nao
gozam do direito de preferencia em rela~ao aos terre-
nos 9~e, integrad?s numa area a emparcelar, sejam
adqumdos pela Dlreq:ao-Geral de Hidniulica e Enge-
nharia Agricola para fins de emparcelamento apos a
<3:prova~~oou a autoriza~ao para elabora~ao do respec-
tlVO proJecto.

I - Ao fraccionamento e a troca de terrenos com
aptidiio agricola ou florestal aplicam-se, alem das regras
dos artigos 1376.0 e 1379.0 do C6digo Civil, as dispo-
si~oes da presente lei.

2 - Na execu~ao das opera~oes de emparcelamento
as transmissoes que se verifiquem e a transferencia de
direitos a que se refere 0 artigo 12.0 fazem-se indepen-
dentemente dos limites das unidades de cultura.

3 - Quando todos os interessados estiverem de
acordo, as situa~oes de indivisao poderao ser alteradas
no ambito do emparcelamento, pela jun~ao da area
correspondente a alguma ou todas as partes aliquotas,
a predios que sejam propriedade de urn ou de alguns
comproprietarios.

1 - A divisao em substancia de prectio rustico ou
conjunto de predios rusticos que formem uma explo-
ra~ao agricola economicamente viavel s6 podera
realizar-se:

a) Para efeitos de redimensionamento de outras
explora~oes, operada nos termos da presente lei;

b) Para reconversiio da propria explora~ao ou se
a sua viabilidade tecnico-economica nao for
gravemente afectada;

c) Se da divisao resuharem explora~oes com via-
bilidade tecnico-economica;

d) Se do fraccionamento nao resultar grave pre-
juizo para a estabilidade ecol6gica.

2 - 0 disposto no numero anterior aplica-se a par-
tilha de heranc;a de que fac;am parte predios nas con-
dic;oes nele referidas.

I - Os limites minimos de superficie dos predios
rusticos, designados por unidades de cultura, e os limi-
tes minimos das explora<;oes agricolas serao fixados

para as diferentes regioes do Pais e, dentro destas, para
as zona~ em qu~ se verifiquem particulares condi<;oes
econ6mlco-agranas e sociais mediante decreto regula-
mentar, a publicar no prazo de um ana a contar da
entrada em vigor do presente decreto-lei.
. 2 - N,?s perimetros de emparcelamento podem ser

~Ix~dos, sl.~ultanearnente com a aprova<;ao do projecto,
hmltes mlnImos especiais.

A lei estabelecera 0 regime de apoio financeiro e 0
regime fiscal aplicclvel as opera~oes de emparcelamento
ou result antes da aplica<;ao do disposto 00 capitulo II
do presente decreto-lei.

I - A legisla~ao sobre emparcelamento e fracciona-
mento de predios rusticos e de explora<;oes agricolas
aprovada peJa Assembleia Regional dos A~ores
maotem-se em vigor nesta Regiao Aut6noma.

2 - As competeocias cometidas peJo presente
diploma a Comissao de Coordenac;ao Regional, a
Direc~ao-Geral de Hidraulica e Engenharia Agricola e
as direq:oes regionais de agricultura serao exercidas na
Regiao Aut6noma da Madeira pelos 6rgaos e servi<;os
regionais com competencias e atribui~oes anaJogas.

o Governo, at raves de decreto-Iei, regulamentara a
materia do preseote diploma no prazo de 60 dias.

Sao revogados a Lei n. 0 2116, de 14 de Agosto de
1962, e 0 Decreto n.o 44 647, de 26 de Outubro de
1962.

Visto e aprovado em Cooselho de Ministros de 1 de
Setembro de 1988. - Amoal Antonio Cavaco Silva -
Vasco Joaquim Rocha Vieira - Lino Dias Miguel -
Miguel Jose Ribeiro Cadi/he - Luis Francisco Valente
de Oliveira - Joaquim Fernando Nogueira - Alvaro
Roque de Pinho Bissaia Barreto.

Promulgado em 10 de Outubro de 1988.

Publique-se.

o Presideote da Republica, MARIO SOARES.

Referendado em 14 de Outubro de 1988.


