Art. 33.· Sempre 8ue um funcionario cesse as suas
fun~oes deveri entregar 0 rcspectivo cartao de identidade; competindo a Inspecyao providenciar pelo exactu
eumprimento desta obriga9ao.
§ unico. K 0 casu de transferencia far-se-a 0briga tbriamente a substitui9ao do cartao.
Art. 34. Todos os cartoes serao numerados e regit'tados em livro especial, donde consl;'l.ra a sua devoluitao,
quando haja fundamento para ela.
_.
Art. 35.· Serao recolhidos todos os cartoes de identidade da Inspec9ao dos Espectaculos distribuidos a dab.
da publica9ao deste diploma.
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Do pessoal
Art. 36.· 0 provimento e acesso do pessoal da Inspec9ao dos Espectaculos far-se-a peb forma esta belecida
para 0 demais pessoal do Secretariado Nacional da Informa9~0, com observincia, porem, do disposto nos artigos seguintes.
Art. 37.0 Os cargos de adjunto da Inspecitao e de
chefe da 2.' SeCitaOserao providos, por li,re escolha
cia Presidencia do Conselho, em individuos licenciados
em Direito.
Art. 38.· Os lugares de subinspector serao providos
em primeiros-oficiais, por livre escolha, ou em individuos licenciados em Direito.
Art. 39.0 Os lugares de agentes fiscais de 1.~ classe
serao providos por concurso de prOm0itao a que sao
admitidos os agent.es fiscais de 2.~ classe .com tres ano;;
de serviyo efectiyo.
§ 1.0 Se 0 numero de caudidatos aprovados for insuficiente para preencher as vagas existentes ou que
venham a verificar-se deutro do prazo de validade do
concurso, poderao ser admitidos a novo concurso, mediante autorizaitao da Presidcncia do Conselho, todo,;
os agentes fiscais de 2.~ classe, qualquer que seja 0 seu
tempo de servi90'
§ 2.· 0 primeiro provimento dos lugares de agentes
fiscais de 1.. classe criados pOl' este diploma sera feito
por livre escolha da Presidencia do Conselho.
§ 3.0 0 disposto no .paragrafo antecedente e aplieavel
ao preenchimento das vagas que nao possam ser providas por concurso por falta .de agentes fiscais de
2.~ classe com as habilita90es litenirias exigidas.
Art. 40.0 0 juri dos concursos a que se refere 0 artigo anterior sera constituido pelo inspector--chefe, que
presidira, um chefe de reparti9ao do Secretariado N acional da Informa9ao, a designar pelo respectivo secretario nacional, e pelo ad-junto da Inspecyao.
§ unico. No impedimento do inspector-chefe e do
adjunta cia Inspecyao, 0 secretario nacional da Informayao designara os funcionarios que devem substitui-los no juri.
Art. 41.· Os lugares de agentes fiscais de 2.· classe
~rao pro,idos, por livre escolha, em il1diYiduos hab1htados com 0 2.0 ciclo dos liceus.
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1. E ja vasta a legislayao que tem regula do no
nosso pais a execuitao das obras de fomento hidroagricola, compreendendo especialmente as obras de rega,
drenagem, enxugo e defes::!.dos terrenos utilizados na
agricul tura.
Assim, referem-se-lhe, entre outros, os seguintes diplomas:

Decreto n.O 8 de 1 de Dezembro de 1892 e respectivo Regulamento dos Serviyos Hidraulicos,'
de 19 de Dezembro do mesmo ano;
.
Decreto n.o 5787-IIII,
de 10 de Maio de 1919
(Lei de Aguas), e Decreta n.o 6287, de 20 de
Dezembro do mesmo ano, que regulamentou 0
primeiro no capitulo das concessoes;
Decreto-Lei n" 25 049, de 16 de :Fe,ereiro dc
1935, que remodelou a Junta AutDnoma das
Obras de Hidraulica Agricola, constituindo 0
rem ate de uma serie de diplomas referentes a
este organismo;
Lei n.o 1949, de 15 de Fevereiro de 1937 (Lei da
Hidra ulica Agricola), e respectivos Decretas Regulamentares n.O' 28652 e 28 653, de 16 de
Maio do mesmo ano;
Lei n.· 2017, de 25 de Junho de 1946 (Lei dos
Melhoramen tos Agricolas);
Lei n" 2028, de 4 de Maryo de 1948, criando 0
conselho j ulgador das reclamayoes dos regantts
e beneficiarios das obras de hidraulica agricola, e seu Decreto Regulamentar
n.· 3743-1.
de 1 de Junho de 1949;
Decretas-Leis n'" 36 136 e 38 722, de ;) de Fevereiro de 1947 e de 14 de Abril de 1952, respecti,amente,
referentes aos aproveitamentos
hidraulicos da Madeira;
Lei n" 2072, de 18 de Junho de 19.54, relativa 8.
coloniza<,;ao das zonas beneficiadas pelas 0bras
ue hidraulica agricola.
2. 0 primeiro dos diplomas citados airibuiu
ao
Estado, directamente ou por inter-medio das associa90es de proprietarios, a maior latitude no estudo e
execllyao das 0 bras hidroagricobs,
A inteT'en9ao directa do Estado, ao abrigo destas disposiy5es, pouco
foi alem, tDdavia, da elaborayao dos estudos do aproveitamento hidroeleetrico de algumas bacias hidrogr:ificas e da conservayao e melhoramento dos. sistemas
de enxugo e defesa de alguns rios. Poroutro
lado,
entre as associa90es de proprietarios,
basilares para
aefectivayao
dos auxilios do Estado permitidos por
este diploma, apeiias assumiu posi9ao individual de
rele,o a Associacao de Defesa da Leziria Grande de
Vila l"ranca de Xira, criada pelo Decreta n.o 33210,
de 11 dli..Novembro de 1943. Sao, com efeito, de mais
redllzida envergadura
as 30 outras associayoes de
proprietarios que, ao abrigo daquele diploma, se encontram em funcionamento ou em vias de constitui9ao.
Cabe acentuar, no entanto, que a experiencia destas
pequenas agremia90es de sentido local tem confirmado
. nitidamel1te a sua utilidade, pelo que importa intensificar a sua criayao por todo 0 Pal:".
3.0 Decreto n.a 578/-Un
(Lei de Aguas), de 10
de Maio de 1919, "cio precisar as condi\oes do auxilio
do Esbdo :\s enLidades interessadas ua l'xecucao de

obras de rego. e de outros melhoro.mentos hidroo.gricolas, altero.ndo a orientayao do Decreto n.O 8 de graduar a importancia
daquele auxilio consoante as caraeteristico.s dos empreendimentos,
embera sem fixar
limites. Assim, segundo a Lei de Aguas, passou 0
Estado a poder conceder isenyao de contribuiyoes, gar:mtias de j UTOe subvenyoes gratuitas de 50 ou 40 flor
cento do custo das obras - consoante se trate de smdicatos de agricultores ou de entidades nao proprietarias das terras a regar - e ainda 0 adiantamento
aos
sindicatos de 25 por cento do custo das obras, com
reeillboiso em 25 anos, a ta:s::a anual de juro de 3,G
por cento, sendo 0 montante do reembolso rateado pelos
predios beneficiados e cobrado juntamente
com a contribuiyao predial. Permite tambem a Lei de Aguas
a concessao de subvenyoes gratnitas
:1.05 agricultores
que, em determinadas
regioes do Pais, apliquem as
aguas a melhoria dos predios que cnltlvam.
Tal como para 0 citado Decreto n.O 8, tambem tem
sido muito limitada, porem, a aplicayao do regime do.
Lei de Aguas. Foram, sem dlivida, muito mais fecundas as disposiyoes do. Lei n.O 2017, de 25 de Junho
de 1946, que vieram permitir a iniciati·nl. particular
a realizaQao de numerosos melhoramentos
hidroagricolas - unico aspecto a que ha que fazer al usao r:es~e
lugar -, os quais, embora de um modo geral de hmltado. envergadura
quando considerados
individuo.lmente, se revestem no seu conjunto de inegavel importancia para a e:x:pansao do. politico. do. rega e para
a demonstraQao dos beneficios do usa do. agua nas
regio~s dominadas tradicionalmente
pelas culturas de
sequeuo.
Recorda-se que, 0.0 abrigo da Lei n.O 2017, podem
os interesso.dos beneficiar do. concessao de emprestimos
amortiz:iYeis, no mh:illlo de 30 anuidades, i taxa de
juro de 2 por cento, com direito a nUl bonus pebs
antecipaQoes que fizerem do. amortizayao, podendo por
est-a forma 0 total a reembolsar ser reduzido a cerca
de 90 por cento do capital tomado de empTl3stimo.
4. Deve-se, na verdade, a Lei n.O 1949, de 15 de
Fevereiro de 1937, 0 impulso verificado no. hidniutica
agricola, de que resultaram as grandes 0 bras j a e:s::ecutadas e em execuQao pelo Estado no continente.
Dentro do regime juridico definido nesta lei e nos
seus regulamentos j a referidos, actuallllente em Yigor
com algumas alteraQoes posteriormente
promulgadas,
o Estado assume as despesas de estudo e execuyao das
obras, incluindo as indemnizayaes e os encargos das
expropriaQoes, reembolsando-se integralmente
atraves
do pagamento pelos beneficiarios, juntamente
com a
contribuiQao predial, de uma ta:s::a anual fixa por hectare denominada daxa de rega e beneficiaQao D, equivalente a anuidade de amortizaQao do custo por hectare,
a ta:x:as de juro de 4, 3 e 2 por cento, respectivamente
. para as terras de 1.", 2." e 3." classes. Anota-se no. lei,
porem, que 0 valor actual das anuidades nao podeni
exceder a importincia
de mais-valia,
definida como
a diferenQa entre os rendimentos da~ propriedade antes
e depois da beneficiaQao.
Mais recentemente,
a Lei n.O 2072, de 18 de J unho
de 1954, limitou a 3 por cento a ta:;:a de juro a considerar na determinaQao das taxas de rega e beneficiay.ao para as terras de 1." classe.
A Lei n.O 2028, de 4 de Maryo de 1948, regulamentada depois pelo Decreto n.O 31434, de 1 de J unho de
1949, ao meSlllO tempo que instituiu 0 conselho julgador das reclam::u;'oes dos regantes e beneficiarios,
estabeleceu 0 principio de que a cobran\-:J. da t.a:xa de
reg-:J. e benefici:J.(Jio e, bem assim, das Jloyas contrihuu;ues determinac1as pebs obl":J.s nao podcl"a tel" lugar, em caso algum, antes de dccorrido um periodo

inici:J.l, nao inferior a cinco anos, sobre a conclusao
das obras. Este periodo sera concretamente
indicado
HO
cadastro de cada obra a oferecer a reclamayao dos
proprietarios
para as terras de 1." e 2." classes e
ficara para as de 3 .• classe de pendente do. dec1aray:lo
d:l. passagem 0.0 regadio que a Direcyao-Geral
dos Seryi\.os Agricolas emitira quando 0 reconhecer aportuno,
para alem do prazo minimo de cinco anos ja refendo.
Segundo a doutnna do. Lei n. ° 1949, as despesas de
explorayao e conservaQao das obras de fomento hidroag~icola s1i~ suportadas integralmente
pelos beneficianos, medlante
0 pagamento
de uma ta:xa anual
uniforme, denominada <1 taxa de e:x:ploraQao e conser,a QUO
D, a qual
se determina pela divisao do montante
daquela.s despesas pela area beneficiada, sem atender
~ classlficayao das terras. A cobr:lllya e feita pebs
associaQoes de regantes e beneficiarios que vieram substituir, no dominio abrangido peb Lei n. ° 1949, as
agremiaQoes de proprietarios
da legislayao de 1892 e
as quais as obras sac entregues, uma vez concluidas.
lntcressa
ainda registar que, nos termos do. Lei
n. ° 1949, os saldos do. e:x:ploraQao das centra is hidroelectricas,
subsidi:irias
das obras de fomento hidroagricola,
sac repartidos pelos beneficiarios no. propor\-ao das respectiYas areas, contribuindo
assim para
reduzir os encargos que impendem sobre as terras
beneficiadas.
5. Podem resumir-se pela forma constante do quadro seguinte os resultados atingidos ate 0.0 presente no.
execuyao de obras de fomento hidroagricola,
aoabrigo
das disposiyoes do. Lei n.O 1949:
Datas
OhT:\S

Paul de ~fagos.
. .
Campos de Alvega .
Paul da Cela (a) ..
Campos de Rurgaes
Campos de Loures
Veiga de Chaves.
Camp}na da Idauba.
Vale do Sado (6) ..
Vale de Campilhas .
Catnpos de i:3ih'es (Lag-os)
Yale do Lis (e)
Vale do Sorraia
Leziria Grande de Vila
Franca de Xira
Campos de Alvor.

Cu.s:o
(cooto~)

di)
Ar<'85

Cooclusao
(ioicio
da c:rplor.':l~o)

;\.Ssoc.i :l\ocs

1938
1939
194.0
1940
1940
1949
1949/54
1949
1954

1944
1942
1943
1944
1947
1949
1949/54
1953
1954

1955/56
1956/57
1957/58

1959
1959

19;;9
1959

.£utreb":l

as

(d) 1943

-

(b'"", rc;)

Po:"
L:cclare

TOla..is

9464
2856
8580
4205
6 GOS
30615
123930
295 noo
88458

17,7
6,8
18,9
25
9
29.2
15;3
3'\,1
·15,7

lIS 000
103000
446700

62,1
48
29,1

11 000 (d) 175 000
6S500
1820

15,9
37,6

534
422
454
168
737
1049
8090
9 G13
1935
1900
2145
15354

1

3m

(0) 0 costo indkado
compreondc
contos rclatiT"os aos tralHubos d.3. 2.& lase,
coocluidos
em IlJ;i.S.
(b) A aren indicada comprct'nde 3000 ba de sapais, .n.ind:l por defender d~s ro~res.
(c) 0 Decreta-Lei 0.0 35 .55~ estaheleeeu 0 monlante de 2{ 000 contos p.J.ra:ls despesas J\ reembolsar
pelos beneficiarios.
<<1)A l\ssocJayAo foi criada. palo Decreto n.o 33 210, de 11 de N'on~mbro de 1~~3.
lnclui 0 custo d.J.(ulu..ra. oura de-rega., calcwado em HO 000 coatos.

.~.

Nola. - Os custos indicados
dro sao apen;,s aproximados.

para as ultimas

cinco obras do '1ua-

Dedu4-,"'Sedo fll~me das indica90es d€<Ste quadro que
se encontu\"O.m no final de 1958 entregues ILs respectivas associar;:oes de proprietarios nove obras - alem do. do.
Leziria Grande de Vila Franca de Xira, que possui caracteristicas especiais -, as quais beneficiam 23 000 ha,
tendo sido de 569 800 contos 0 montante total despendiclo pelo Estado com a sua execuQao. Quanto
as obras restantcs, mais recentes, estavam constituida·s j<i as respecti\"3s associ:lr;:oes - com excep~:io do. da
our:1 (k Alvor, Cln reby:to a qU:ll dccorrium nessa al·
tu ra os re~pectiyos tri1.11l
i tes leg-ais. Com :l c:x~cu\:io

destas obras - asclarece ainda 0 quadro - 0 Est:.:.do
vira. a despender cerc~ de 911 000 contos, elevando-se,
assim, para 0 valor aproximado de 1 500 000 contos 0
m<mtante investido pelo Tesou'I'o no conjunto dos empreendiment.os.
.
.
Da area total abra'llgida pelas ooras concluidas no
final de 1958 podem considerar-se como submetidos ja
a regadio, mais ou menos perfeito, cerca de 15 000 ha.
.A area restante e constituidi por sequeiros da Idanha
e Campilha€ e par 5apais e marinhas do vale do Sado
e de Silves, ainda por recuperar.
Se nos reportarmos as disposiyoes da Lei n.O 2028,
isto e, 5e se considerarem apenas as obras para as quais
se encontra ultrapassado 0 prazo minima de cinco anos
sobre a sua c-onclusao cominado lIlaquele diploma, verifica-se que e de cerca de 7000 ha a area em que
poderao ter "ido atingidas ja, ha mais ou menos tempo,
as condiyoes requeridas para' 0 inicio do reembolso ao
Estado.
Todavia, nao foi possivel ate agora tornar efectiva
a cobranyu da taxa de rega e beneficiayao senao em relayao aos 729 1a das terras de Magos e de .Alvega.
N cototal, as receitas ji arrecadadas pelo Tesouro, em
rdribuiyao
dos invastimentos realizados, pouco excedem a importa-ncia de 10 000 contos, devendo notar-se,
mesmo assim, que esta incluido neste quantitativo 0
produto da remissao voluntaria <ias taxas de rega e
beneficiayao em relayao a 4501a da obra do Paul
de Magos. Excluin<io esta parcela, fica, portanto, reduzida a 279 ha a area que foi possivel sujeitar, ate
ao presente,. ao regime regular de cobranya das taxas
de reembolso nos ,termos da lei vigente.

6. Revelam claramentc as numero-s apresentados que
a~ condiyoes em que se tem operado 0 reingresso nos
cofres do Estado das avultadas quantias despendidas
estao longe de poderem cO'Ilsiderar-se satisfatorias, ()
que tem de atribuir-se a nao estar bem ajustado as realidades e as necessidades 0 reerime leeral em vigor. Esta
situayao, a manter-sa 0 aetu:l estad~ de coisas, tenderia a agravar-se com a entrada proxima em serviyo das
importantes obras em vias de conclusao.
Para alem do prejuizo material do Tesouro, que,
assim', deixa. de rceeber importantas yerbas em correspon{lencia com a car.acter reprodutivo das obns, estao
em jogo principios elementares de justiya social, que
tem de cOllsiderar-se ser:iamente afedados Ila m-edid8.
em que se verifique que 0 Estado despellde importa-ncias
fiuito elevad8.s em proveito directO' de uma Illi·noria
privilegiada, constituida pelos benefici~rios das obras.
Por outro lado, '0 simples adiamento cia cobran~a
pelo Estado das -anuidades de reembolso pode conduzlI
os beneficiarios a 1abituarem-se a gratuitidade do beneficio, torna.ndo-se cada v-ez mais dificil, em face do
estado de espirit-o naturalmente
criado, leva-Ios :t
considerarem-se devedores das taxas legais. :B ain da de
notar que a valO'rizayao das terras pode, ern caso de
transmissao destas nas circunstancias referidas, representar um locupletamento indevido do primeiro proprietario bene£.ciado.
.Acresctl a estas cousiderayoes a do ill1portallte papel
que os gran des empreelldimentos de rcg-a serao chall1ados adesempenhur
na cO'ntinu~ao do processo do desenvolviment-o economico e SOCIal do Pais, para se
t?rnar dispensa,el melhor justificayao da medida enuncrada na base VI da Lei n. 2058, de 29 de Dezembro de
1952 (I Pla'llo de Fomento), que de.tenninou a revisao
do re:::ime juridico -em vigor, incluindo :15 condi\'oes de
financlamento, relativamente :l explora\,;;o das obras de
Teg-a.
Ka csecu<;;;o desl:e preceito leg:<l, c rom base em dclllOr8.(los cstu<los H'alizaJos pcb COll1iss~()illl:Cl'll1illisO

terial nomeada para 0 e£eito 'c no valioso parecer da
Cam:na Corporativa, elaborou 0 Goyerno 0 presen-te
diploma, que responde objectivamente ao detcrminado
na referida base VI da Lei n.O 2058.
7. 'l'cm sido tecidoo justos louvores ?1. e.struturageral
da Lci n.O 1949, e, na verdade, nao se ve que se possa
facilmen te su pcra-la, de um modo g-eral, como corpo
d~ doutrina.
Infelizmente,
porem, a aplica<;:ao pratica dos seus
preceitos tem-se deparado serias dificuldades, que nao
Se augura
ser possivel rcmover sem alguma 'altera\,ao
do que ~e tlncontra lcgislado.
Como ja \Sa recordou, asdisposiyoes vigente~ subordinam 0 valor-limite das anuidades de reembolso, a satisfazer pelos beneficiarios, ao montante da mais-,alia
das terras beneficiadas, t01llalldo-se esta como igual it
diferenya dos rendimentos antes e depois da beneficia\ao.
E inegavel 0 esforgo da .Administra<;:ao para estabeleeel', com 0 maior rigor possivel, 0 modo de calculo desla
mais-valia.
Assim se dispos que os relldimentos das terras sao
deullidos peb difere1l9a elltre 0 valor de produ930 e
a soma das parcelas represclltativas da despesa e£ectiva, contribuiyao fiscal e encargo de capital de explora<;:ao.K a .despesa efectiva dever-se-a contar a despesa
de cultura, 0 encargo de renovayao do material e das
instalayoes e a taxa de explO'rayao e conSerVayao. A dedUyao da cOlltribuiyao fiscal far-se-a aplicalldo a percentagem legal ao relldimento coleetivel, sendo e.ole
io-u'al it diferen<;:a entre 0 valor da prod u9ao e a soma
d~s p8.rcelas represelltativas da despesa cfectiva e bsa
de reera e benaficia\'ao - para 0 maximo previsto na
lei, a °conigir depois em fUIl<;:aoda mais-valia. 0 encargo do capital de exploragao sera computado e,n
5 por cenTo da s-oma da despesa efeCT1Y3.
com a ~on tr.>
buiyao. Fillalmellte, 0 yalor da produya?, refendo as
terras beneficiadas
deve incluir a recelb da ,e-Ilda
d~: energia electri~a que sobrar das necessidades da
pr6pria obra.
.Apesa.r da -aparente precisao com que assim se eucontra definido 0 montante da mais-yalia, os embara90S que se deparam 1l:J.-aplica<;:iio dos princip~o.s que
ficam record ados comprometem a seu yalor pra bco.
.A propria detenllinay:lo do rendimento da produgiio .f:.
sempre contingente, pois ° resultado depende ~o ~umero de auos que for considerado nesSa determma<;:ao,
bem como das culturas e£ectivamente realizadas e das
cOlldiyoes rea is do' mercado dos produtos agricolas.
N a pratica existem inevitiveis diferen<;:as, por yezes
muito sio-niucativas, entre os registos da prodU(;:iio e
as previ~oes do cadastro, torna~do-~e Dluito dificil,
alias, defillir a medida em que tals dlferengas, qu~ndo
desfavoTaveis para -os beneficiarios, podem scr atnbuidas -a. deficiente orienta<;:ao da explora<;:ao agricola ou
exprimem, pelo co~trario, .rea,l incapacidade das tenas
para corresponderem a previsao do '3.umento da. pro~ utividade soore a qual se baseou 0 c:llculo da Illals-,aha.
Hi sempre 0 risco para 0 beneficiirio, po~ ou.ho lado,
de que
produtividade verificada nos pnmelIos tempos da 'Cxplora~iio -cia obra nao venlla a manter-se ao
longo do 'periodo do reembolso, designadament-e quando
so hate de tenas que antes tenham estado de POUSIO
ou em regime de exploruyaonao ·intensiva.
E ainda de ponderar que os beneficios reais d:ls obra>
podc11lmuitas vezcs ser fortemellte re?u~idos peb ocorrl'llcia de factores imprcvistos que dlTIllnu:tln a quantj<'larlc <lc :\glla disponi\·d p:ua :1 rega. ou'. de qualqu~r
mo<la, i11ljlC<;:l1l1
qllC sc ycrif1cluem as condl\.'o('s 1l0rmalC
de e:xpJorac;:.;\of'rcyislas nos projcc\.os das ollr:\s.
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'1'odas estas circunstancias -·e outras poderi:llll re;10 beueficiario 0 direito a patte restante.
Ficaria, poferir-se - contribuenli. para alimentar as obj eq<ies harem, de pe, para alem das dificuldades j:i re£eridas da
bituais dOB beneficiarios, formuladas em termos que
justa o.plicar,;iiodo criterio legal mesmo assim corrigido,
t'mbarar,;am a Administrar,;ao quanto 0.0 acerto do cilo risco de os beneficiarios se desinteressaTem Ja meculo do. mais-valia, assim subordinado, de facto, a facIltoria da produtividade das suas terras, sabendo de
tores tao dificeis de caracterizar com precisao como os
antemao que 0 aumento do rendimento poderia nao
que ficam sumariamente exemphficados.
lhes trazer lucro compensador.
Na mesma ordem de considera'foes , merece ser assiFar-se-a ainda referencia a outros pontos de reconalado .ainda que nos empreendimentos que inc1uem
nheci-da imperfei<;iio da doutrina legal vigent-e que
centrais electricas, Q que constitui. caso frequente, a
estao na base Jas dificulJades de que 5e tem revestido
mais-valia depended. tambem do valor do. energia susa sua aplicayao e que tiveram de ser tomados em conceptivel de ser vendida, 0 qual e fixado, em regra,
sidera9ao na estrutura9ao do novo diploma. Assim.
nos contratos com as concessio'llarias do. distribuir,;ao
nos tennos da Lei ,n. 1949, a reparti<;ao dos encargos
no. regiao do. obm em condiy<5esque admibm a revide explora'fao e conserva9ao e feita uniformemente
sao peri6dica. Nas obras em que a produr,;ao Je enerp.el.aar~a beneficiado., 5cm se atender ao grau do benegia assuma mMor impartiincia relativa, uma variayao
hclO e as classes das terras. No que respeita as taxas
eventual do prer,;ode venda podeni ter influencia muito
de rega e beneficiar,;ao, estas sO difcrem seCTundoa clasaensivel no montante real do. mais-valia j e isto podeni
sifica9iio das terras, 5endo uniforme parao cada classe,
verificar-se em altu,ra em que a lei ja nao permito. a
quaisquer que sejam 0 grau do beneficio, a natureza
revisao .das taxas Je rega e beneficiayao.
das culturas e 0 consumo da agua.
:8 oportuno recordar, com efeito, que 0 § 1.0 do arEsta uniformidaJe de criterio nao s6 aliena 0 estit.igo 56.° do Decreto n.O 28 652 dispoe que a COrreCyaO mula da economia da agua, como tambem conduz
definitiva do montante <Ias anuidades ,a pagar ao Escom frequencia a situa90es de injusti9a relativa - wtado pelos beneficiarios sera feita dentro dos tres anos
bretudo nas areas de propriedade muito dividida-,
seguintes ao do. passagem Jas terras 0.0 regadio au nos
que interessa e,ital' na medida Jo passive!. .A.ssim,
dois anos imediatosao
Jo termo do periodo tnenal
por exemplo, nao pode aceibr-se que sejam identicadura,nte 0 qual, nos termos. do <artigo 33.° do mesmo
men toe onera das nas 0 bras de enxugo, par um lado,
decreto, pode ser :reduzido transitoriamente 0 v~lor do.
as terras baixas permamentemente inundadas antes dn
taxa ou diferido 0 5eu 'pagamento. Nao ha, aSSIm, no.
benefici:lifaO e cuja produtividade passa de um valor
uulo, ou muito reduzido, para
maximo atingi,el
legislayiio vigente - cabe aqui observa-lo -, forma de
dentro Ja area beneficiada; por outro lado, as terras
se corrigirem situayoes venificadas inj ust-as no que toca
a graduayao da mais-valia, para alem de um periodo albs, anteriormente sujeitas apenas a inundar,;5es acidentais e que, por isso mesmo, experimentam muito
inicial muito limitaJo. A faculdade constante do armen or beneficio com a realiza<;ao do empreendimento.
tigo 35.° do citado Decreton.o 28652, segundo a qual
:Kas pr6prias obras de Tega a si~uaifao relati,a das
pode ser feita a revisao quinquenal dorendimento das
terras benefici-adas e muito varia,el, conforme .se trate
parcelas beneficiadas, produzira efeito, nO. venlade,
de areas ji ant€riormente regadas, embora imperfeitaem relar,;iio ao valor do. contribuir,;i:io predial nistica e
mente, au de outrns em que se passe do regime de
uao influini no montante do. taxa de rega e beneficiasequeiro para 0 d·e regadio perfeito.
<;ao.
lsto, quandose considere cado. obIa de per si; mas
talllbem 5e podem formular objec90es da mesma natu8. 0 criterio da Lei n. 1949 de limibr 0 valor do.
reza, no que respeita a ulliformidade do criterio de
taxa de reCTae beueficia9ao ao lllontante da lllais-valia.
grad u:lifao das taxas de rega e beneficiaifao, quando
sempre qu~ est-e seja inferior aO que resultaria da aplise ponham em coufronto obras diferentes.
car,;iiodas percentagens legais ao cust,o da obra, traduz
uma preocupa<;ao de justi<;a do legislador que nao caAssim, torna-se dificil j ustifica,r a diferenya, por
rece de ser justificada. Todavia, podem formular-se
yezes muito siguificativa, dos encargos do reembolso
a~gumas objecyaes a eate aspecto -do.douhina legal em
para terras de identica prod utividade, pdo simples
facto de se situarem em obras de custos de 1.0 estabeVIgor.
lecimento muito diferentes, em con.sequencia de circunsAssim, por exemplo, os agricultores que desde inicio
tflllcias que nada tem que ver com as caracteristicas
ponham todo 0 seu zelo e competencia na explorar,;iio
inhinsecas dessas obras.
das terras benefici-adas, alcanpndoelevados
acrescimos de .rendimento - que depois poderiio nao 6e manOutro aspecto que pod-e ·relacionar-se ainda com os
ter -, verao as taxas de reg a e beneficiar,;ao madas
que ficam assinalados e em que a experien.cia do manos termos ger.ai6 da lei, isto ~, -em percell tagem sobre
nuseamento da legisla9ao vigcnte mostrou deverem
o custo da obra. Pelo contrario, os utentes das -tenas
incidir as atenr,;oes reside na desigualdade de tratamenos cuidadosos ou menos aptos poderao usufruir do
mento que resulta para as diferentes beneficiarios de
beneficia da limita<;ao da unidade de reembolso it maisumo. dada oora de 5e estabelecer que a inicio da cobran9o. do reemboJ:'so sO tera. lugar quando toda a obra
-valia real, assim fortemente reduzida, situa9ao de flagrante injustiya que, alem do mais, compromete os
reunir os requisitos legais para a incidencia da taxa,
s~periores designios do Estado -em materia de fomento
seudo c-erto, porem, que em muitos caws sao imediatos
hldroagricola.
.
os benfl,ficios para algumas Jas parcelas componen.tes,
Por outro lado, a ciTcunstaneio. de a taxa de rega
enquanto outras, integradas no. mesma obra, exigem
e beneficia9ao poder equivaler a totalidade da maislllorosos tra balhos de ada ptaifao 0.0 regadio.
-valia produzida pelas obras conduz a tornar estas inA inconveniencia do privilegio, assim gratuitamente
desejaveis pelos beneficiarios, pois 6ignifica que 0 auconcedida aos utentes <Ias tenas mais favorecidas somamenta de rendi11lento e susceptivel d-e ser int-eiI'3mente
-se a do uitido prejuizo pata a Estado, que ve in]ustifiabso~vido pelo encargo do reembolso. Certamente, esta
cadameute adiado a inicio d,a cobranr,;a das ta:s:as.
11~all1fesb inlperf.eoiyao do regim-e legal vigente podeAcresce que esb situa<;ao teuJe a IHolongo.T-se iudec
na ser facilmen(o corri,~i(h mediante " redu~ilo dn
finidameuw sempl'C que circunsU.ncias
imprevistas
I!lllite superior da ta:xa de reg-a e bcndi<.;iayao ~ Ulll;l
delllorc III a Leneficiavao efectiv:! de ccrbs areas a br:lllsllllples parte ;diquota da mais-valia, rc<.;ouheccndo-se
giJas pela obro..
O
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9. A experiencia <las obras de fomento hidroao-ricola
ja realizadas no nossO pais demonstra que 0 principio
do re€mbolso integral do custo das ouras pelos beneficiarios, nas con<liyOes invariaveis· do prazo e taxas de
jur? ~stabelecidas na l€gislayao vigente, conduz, na
malOrra dos casos, a uma pesada onerayao, que pode nao
ser comportavel pelo aumento efectivo do rendimento
das terras, 0 qual tem, por outro lado, de responder
pelas encargos da adaptayao das rerras, dos melhoramentos fundiarios e outros inerentes a propria abra ou
que as nons condiyOes de explorayao das tenras tornam
necessarios e,ainda, p€las <lespesas de explorayao e conserv~yao <las obras e pelo agravamento das contribuiyOes

integral, sem incidencia de juros c nulU pral{) de 40
anos, precedido de urn periodo de 10 anos durante 0
qual os encargos do beneficia-rio se limitam aos da explo_
rayao e conservayao da obra.
o pagamento em fun9ao da agua consumida e aplieavel designadamente as barragens de armazenamento e
de derivayao e aos canais principais -dos grandes sistemas, em correspon-dencia com a importancia das despesas de e:s:plora9ao e conservayao, a cargo do Estado,
acrescida da do reembolso parcial, no prazo de quarenb
anos e sem inci<lencia de j uro, da parre do custo daq ueles elementos imputaveis a obra hidroagricola.
.
o pag:vmento pelo uso -da ;iO'ua consumida mantem-se
indefinidamente.
0
nse-alo.
. Por outro la<lo, tern de recon.hecer-se que a reprodutiAs anuidades de reembolso, na parre sujeita a este
vldade das obras de fomentD hidroagricola se revela
regime de onera)'ao, sac umas vezes fuadas preliminarnao so no lucro di;rccto <lOSpossuidores das terras intemente em yalores uniformes ou crescendo por escaloes
ressadas, como tambcm - e nisso reside 0 seu maior
ao longo do periodo de reembo!"o; outras vezes sac torinreresse - no beneficio geral resultanre da transforuadas variaveis, dentro de 1imites que as leis esta belemayao do amoiente economico e social das regiOes €ID
cern, pela correc9ao de valores-base em fun9ao do valor
que essas obras se situam com os mais importantes
ocasional das produyoes e do factor de paridadere:B.e:s::os
no desenvolvimento da Nagao no seu conjunto.
quocient.e dos indices dos preyos de venda e de custo.
o proprio Tesouro vera traduzir-se este facto no cres- Se esta varia\,ao das u.uidades de reembolso conduzir ao
cent: a:B.<g:o.
de rendimentos por via das contribuiyoes
pro~ollgamento -do respectivo prazo, as quantias em
fiscals das dnoersas actividades que se criam ou se desendivlda uo final desre prazo ficaro onera-das com 0 juro
de 3 por cen to ao ano.
voll·em em conseq uencia do enriquecil11ento da agricultu ra.
Estas circunstincias nao podem d€ixar de estar preA lei cOllsidera obrigatoria a constituiyiio de urn
senres quando se trate de dennir uma posiyao justa no
fundo de reserva para garolltia da conveniente e:s:ploproblema da gradua),ao das obrigayoes a assumir pelos
1"ar;ao.e cOllservayao das obras, recomendando que a
benenciarios directos -das obras de fomento hidroag>ridotayao deste funJo cubra as despesas normais da explocola, em face dos vultosos investimentos empenhados
ra9ao e consen·a9ao durante um ano· e seja constituido
pelo Estado na sua realizayao.
a custa de prestayi5es anuais de 10 por cento da dotayao
recomendada.
E assim se podera justincar uma tendencia no scuticlo
de, por um lado, abandonar a preocupayao de outer dos
Finalmente,
regista-se que, em todos os casos, sac
urentes das terras beueficiadas 0 reemuolso integral·
snportadas pelos beneficiarios as despesas de explorar;ao
e conserva9ao das 0 bras.
- pelo menos, em condir;oes normais de prazo e taxas
de juro - dos capita is investidos pelo Estado; por outro
Em suma, sac de reter os seguinres pontos da legisb9ao norte--americana que, nn ~onfronto com as dispolado, enunciar solu)'oes dentro das quais as e:s:igenciade indemnizayao do Tesouro sejam graduadas em co,siyoes gerais da nossa Lei n.
g49, constituem facto res
respondencia com as possibilidades reais dos empreendide moderayao dos encargos dos beneficiarios: e:s:clusao
mentos, com ouiiciente elasticidade para que possam
do regime de reemuolso da· po.rte do custo do.s obras
moldar-se satisf::J.tDriamente as circunstancias variaveis
a tribuivel a finalidades <listin tas do. beneficiayao hidroagricola (correc9ao <le cheias, na ..•egayao, pesca e circulade obra para obra e a sua propria evoluyao dentro de
cad a obra.
)'ao rodoviaria);
nao considerar;ao de j uros no estaN est-e ultimo aspecto, e for90so ter-se em atenr;ao que
belecimeu!o das taxas de reembolso; substitui9ao do
nao pode pedi~-se as obras de fomento hidroagricola que;
sistema de r€embolso pelo do pagamento de taxa permaproduzam rapldament.e todos os seus beneficios, sobrenente em funyao do consumo de <igua, para amortizar;ao
. parcial do custo -das barragens e dos canais principai~
tudo quando estej a em j ogo a necessidade de profundas
alterayoes nas condiyi5es de e:s:plorayao da terra enDs
dos grandes sistemas de Tega; possibilidade de variac:.'io
habitos seculares dos seus trabalhadores, circunstancias
das anuidades de l'eembolso segundo e~caloes de valor
crescente.
estas que coincidem precisamente nos casos de mais
acentuado interesse economico,.e social das obras de rega
no nosso pais.
11. A legisla9ao espan.hola pTeve para as obras enCarece esta ultima observa9ao de ser atentamente
tregues as comunidades reg-antes os seguintes regimes
m-editada ao inrerpr€tarem-se os e:s:emplos, em seguida
de comparticipayao do Estado e de reembolso da parcela
a cargo dos beneficiarios:
sumariamente referinos, das disposi0es gerais que regem 0 nnanciam-ento das obras d.e fomento hid.roagrla) Obras <le regadio:
cola nalguns paises de agricultura mais progressiva ~
A contribui9ao do .Estado podera atingir 50 por
de .ha llluito familiarizados com a e:s:plora9ao do regadio
cento do custo das obras. 0 reembolso da parte
em grande escala.
oestante ~ op-erado atraves do pagamento pelos
prow-ietarios de 10 por cento <lurante a constru. 1 O. Nos Estados Unidos da America, as im portany[o#- em din.heiro, ou pela entrega de t.errenos
cl.as despendidas pelo Estado com :l beneficia9ao
integrados nas obras, ou ainda pela execuyao de
~l~:o~gricola correspond-em ta:s::as a pagar pelos bene~clanos que SaD n:ca<las, as mais das vezes, por conuma 'Parte das obras-,
sendo a parcela restante
~uga9ao dos sistemas do reembolso e de pagamento da
sujeita ao juro anual de 1,5 por cento' liquidada
agua consuilllda. ~Nao 000, em qua·lquer caso, consideno prazo maximo de 25 anos, a partir de 1 a 5
radas. paTa deitos do r€embolso, as parcelas do custo
anos apcs a conclusao das obras.
das ob1'as atribuiveis a regularizar;ao das cheias, ?t nave71) Obras de melLoTia de regadios existentes:
ga)'ao, a peSC;1e as pontes sobre as .baTIag-ens ou outras
qUe sejam iutegr:l<1:1snas estTadas nacio~ais.
A m:ixima comparticipayito do Estado e, "·2,t-ecaso.
o custo <1" constnu;'ii:o das reoes de d-istribui<:ilo (]a
de .40 por canto (10 custo das obras. },. parceb
agna de 1"<'!Cc1
C' ('k (henag-em esIa sn.i<,iio ao H'C'1l1boho
inirial da contribui<;':to dos Tegant-es, a ,atisfazer
O
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ao Estado d'ur~nte 0 perioclo da constru9aO, passa
a s€r de 20 !-lOr cento do custo. A parte restante
sera reembolsada no maximo de 25 anos, ao juro
d€ 2 pOl'cento, com inicio 1ana :lpus a cone-lus::io
das obras.
c) Obras de defesa e e-nxugo:

A comparticipayuo
cento do custo
do restante ser
prazo maximo
pressa de juro.

do Estado poded. atingir 75 pol'
das obras, nevendo Q re-embol£O
efectuado pelQs beneficiirios no
de 20 anos, sem incidencia ex-

12. Em Italia,
as compartici payoes do Estado liO
custo das obras pOI' ele :financiadas sao, doe urn modo
geral, superiores as estabelecidas na legislayiio espaMOla. Regista-S€, porem, variayao inversa no qU€ se
refere as taxas de juro.
Segundo a lei geral italiana vigente, de 1933, as
zonas beneficiadas dassificam-se em duas categorias,
agrul'ando-se na 1.& as que Qferecem importancia especial -sobretudo
para {l calonizayao - e, bern assim,
as que conduzem a despesas excessivamente avultadas
em face das possibilidades de retribuiyao das terras
bene:ficilldas. Sao relegadas para a 2." categoria as
obras restantes.
As percentagens atingidas pela comparticipayao do
Estado no custo das obra; variam nao s6 com a catt:goria da zona como tambem com a regiuo do pais em
que se situ am as obras. Assim:

Em suma, 0 Est,ado espanhol concede, em relayao as
obras entregues as comunidades regantes, comparticipayoes que podem atingir 75 por cento do custo das
obras, dev€ndo 0 re-embolso da parte restante ter luItilia setentrional e central, exceptuando as regar no prazo de 20 a 25 anos para aMm de urn redugioes de Veneza Jlilia, dos pantanos da Toseana
zido periodo inicial de gratuitidade, variando as taxas
e do Lacio:
de juro d-esde 0 a 3 pOI'cento.
Nos casos em que se verificam atrasos nos pagaZonas de 2." categoria - 75 pOl' cento.
mentos das anuidades legais - 0 que e corrente, 60Zonas de 1.' eategoria - 84 pOl' eento.
bretudo nas fases iniciais da explorayao - e aplicado
Itilia meridional e regioes de Veneza Jlilia, do~
o j UTO' de 4 por cento as quantias em divida.
pantanos da Toscana e do Lacio:
A legislayao a que se esta fazendo referencia pr-eve
ainda a execuyao por conta exclusiv;'t do Estado de
Zonas de 2.& categoria - 87,5 pOI' cent-o.
obms hidroagricolas de interesS€ publico - nomeadaZonas de 1." eat€goria - 92 pOI' eento.
Ulente as abrangidas pOI' pIanos geraIs -,
sendo 0
rtembolso das despesas assegurado peb receita da
Se os resultados da bene£ciayao se mostrarem nitivenda de agua segundo tarifas :fixadas pela Adminisdamente fa,oraveis, as percentagens da comparticipatrayiio e pelo produto das ta:s:as relativas a outras utiyao do Esbdo poderao descer abai:s:o dos limites indilizayoes de agua regularizada, sem 0bediencia expli.cados, ffi:lS someute ua medina em que n30 resulte
ci ta a prazos e j uros {l e reem bolso.
cOIllprometida a valltagem da bene£eiayao para as plODeve ainda regisbr-se que os regularnentos das obras
priet:irio~.
espanhola6 de rega contem usualmente uma clausula
P:lra as beneficiayoes nao subordinadas a pianos gesegundo a qual 0 Estado, atribuindo as t...1rifas:fixadas
rais defiue a lei regime diferent-e de compartieipac:micter pro,is6rio, se reserva a faculdade de as modiyao do Estado, situando esta entre 25 pOl' cento a
ficar ulteriol'lnente.
75 pOl' cento do custo das obras. Esta admitido que
As taxas a apEcar em cada ano sac suhmeticlas com
est a percentagem possa ainda ser reduzida ate 10 po:'
a necessaria antecedencia a apro,ayuo do Go,erno,
cento, Se os resulbnos previst{)s nao justi£carem JUaior
acompanhadas de propostas, devidamente j ustificadas,
auxilio .
. elaborad:ls pela Direcyao-Geral de Obras Hidniulicas.
As despesas de explorayao e conserv<lyao d:ls obra5
A utiliz:lyao de cauda is regularizados pOl' barragen;.
cOllstituem encargo exclusivo dos beneficiario~.
construidas pelo Estado implica 0 pagamento de uma
A intenenyao do Estado no :financiamento das obras
taxa de regularizayao (canon ZiOrregulacion) pOI'toctos
cessa uma ,ez dadas pOI' concluidas, com excepy:io po~os proprietarios que utilizem essas aguas nos seus resivel apenas para os cas os de substituiyao dos equigadios. Esta taxa tem va:lores vari:i.veis com a area
pamentos mecanieos para 0 €nxugo e a rega dos terrenos, sempre que a Administrayao
reconhey8. que :l
dos regadios e, tamhem, segundo os aproveitamentos
estao ou nao devidamente legalizados.
_ necessidade da substituiyao nao resulta da de£ciencia
No que diz respeito ao criterio de repartiyao dos endos cuidados de'conservayao.
cargos, verifica-se que os' pagam€ntos sao, €m geral,
o periodo de pagamento das anuidades de reembolso
da part-e do custo a cargo dos heneficiarios esta :fixado
em £unyao da area bene£ciada; outras vezes, do volume d€ ligua consumido; outras vezes, ainda, conno maximo de 50 anos. As anu,idades SaD calculadas
j ugam-se os dois criterios. Os pagamentos efectuados pOI'
para taxas de juro que podem atingir 6,5 pOI' cento
v?lum~ de igua podem ser baseados num pr~o uniMao ano.
no umeo ou, pelo contrario, em preyos diferentes, conA rep:lrtiyao dos encargos pelos proprietarios e feita
forme se aplicam a volumes SUbSCTitosna €poea £xada
em correspondencia com os beneficios pOI' eles recebipara esse -efeito ou a volumes s6 posteriormente pedidos, podendo detlrminar-S€ a partir de indices que tr:ldos. Da mesma forma, os pagamento pOI' hectare beduzam aproximadamente
aqueles benefIcios.
ne£ciado podem tel' valor uniforme ou variaI' com a
A utilizayao de aguas publicas no regadio im plica 0
natureza <:Iasculturas e, ainda, com outros factore~.
pag-:u~nto de uma taxa.
Nos casos em que os cOlls6rcios de regantes receberr,
Conclui-se que, tal como a legislayao nort-e-amenaguas ,de lagos ou de armazenamentos artificiais, becana, ta~belll a legislagiio espanlIola a presenta, em rene£ciando assim da regularizayao pOl' eles promovida,
la9iio a que tem vigor ado no nosso pais, nitidos aspectornar-se-ao devedores de uma comparticipaciio
nos
tos de maior moderayaQ dos encargos que irnpendem
encargos dos org-anismo& que administram a distribuisobre os. b:ne:ficiirios, sendo de destaear 0 principio da
comp:lrbClpa<:ao, vultosa do Esb-do nas despes:ls das
9:'0 das aguas.
obras e a rdativa modestia das taxa, ilc jura - podendo este meSIllO ser suprimido em certos C:lSOS13. F:11'-se-a ':linda breve men"ao clo regimt: U:l 1.,aplicadas ao reembolso ua pared;) desLas despesas a
g-:sla\'i'lo fl';lnccsa que vigol'oU para 0 Korte ue Afr:C0_
cargo dos beneficiarios.
P:na carl:. 7-0Jl:l regaJa e esbbclec,l<b Ullla \;l:"a po:-

unid·ade Je volume de ~o-ua
a qual se desb
. consumida,
_
tina a cobrir as despesas de explorayao e. conse.rvayao
corrente e de grandes reparay5es event~al~ e amda a
constituir a comparticipayao
dos beneficlir!os nas despesas efectuadas pelo Estado com ~ e~ec~y::o das ? bras
necessarias para 0 transporte e dlstnbulyao
da agua.
o valor da taxa e funyao do volume da agua consumido em cada ana agricola, a partir de u.m preyo-base unitano,
ao qual sac aplicados coeficlentes de
correcyao variaveis no decurso da exploraC(ao.
o pagamento e progressivodur.ante, 1!-m'Periodo llllcial, geralmente dez anos. E obngaton~ 0 pagamento
de consumos minimos, que sao progresslvoS durante 0
pedodo do desenvolvimento
do regadio.
14. Embora traduzido pOl' forma variavel de pais
para pais, revela-se uniformemente
nos .exemplo.s que
ficam sumariamente
apontados 0 principlO da mlllorayaO dos encargos dos benefic::5.rios das obra~ ~e fo_men~o
hidroagricola,a
custa quer da comparhcJI~ayao dIrecta do Estado, q uer das facilidades concedldas para
o reembolso da parterestante.
. .
:f: oportuno recordar que este criterio nao consbtUl
inovayao no nosso pais. Tanto no Decreto n.O 8 de
1 de Dezerrtbro de 1892 como na Lei de Aguas - para
s6 citar os diplomas mais importantes
na materi,a:Se enunciam d:sposi\'oes, ja recordadas neste relatorlO,
que correspond em a aceitayao daquele principio e que
se encQntram, aliis, em pleno vigor. 0 problema da
o-raduayao da comparticipa<;ao do Estado nas despesas
das obras naopode
desligar-se,
como e 6b\'io, do da
fixa\'ilo das condiyoes de amortizayao da parcela resbnte. No fundo dn. quesEio, 0 que esta em causa, COlli
efeito, e a necessidade de assegurar que os encargos
totais -incluindo,
portanto, todas as despesas resultantes das obrasque tern de ser suportados pelos bcueficiarios se contenham ficilmeute em todas as fases
do desenvoh-imento
da explorayao da~ terras beueficiadas dentro dos lucros reais ocasionados pebs obras.
o estudo, 'Particularmente demorado, a que 0 Governo submeteu este aspecto fundamental do problema
que se propos resolver conduziu a formulayao,
em
principio, de varias €olu<;oes capazes de preench~rem 0
objectiyo assim enunciado nas suas lmhas geraIs.
Veio a preponderar
a no<;ao da vantagem da substitu'i<;ao do criterio do reembolso a custa de uma anUIdade de amortiza<;iio ex:givel durante urn prazo h:n1bdo pelo do 'pagamento de uma taxa auual devlda
durante todo 0 periodo de vida util da 0bra, em cor:e~pondencia com 0 caraeter permanente
do benefIcIo
assegurado ao utente das terras du:-ante. este period,o.
A circunstincia
de, segundo as dlSpOSlyOeSda legIslayao actual - que se reconheceu serem. de m~nter
no novo diploma -, as obras de fomenta hldroagncol.a
realizadas ,pelo Estado deverem integrar-se no dornimo
publico, uma vez concluidas, nao pod€ senao a~entuar
a preferencia concedida u €sta orientayao. pel:l;::arao,
assim, de ter Tazao de seras 0bj eq:oes repebdas Ye~:s
formuladas peIas associa~oes de regantes e benefic.la1'ios em relayao .ao regime vigente; em defesa do pnncipio de que as obras deverialll, apos 0 seu reen:bo,ls?,
passar a pertencer definitivamente
::10seu patnmolllo
privado.
15. 0 enunciado das dispos:yoes relati,as ao regime
financeiro a que passam a subordinar-se
as obras de
fomento hidroao-ricola e::s:ecutadas pelo .,Estado preenrhe 0 capitulo °v do pres€nte decreto-lei e constitui,
a par de alguns 'preceitos que visam a acelerar a eficiencia da conserva<;:ao e <10 aproveitameuto
das obras,
a parte mais 1'elevante deste diploma..
.
As consideravoes feibs j:i neste rebtorJo .e~p.lJcam
que se tellha sido eonduzido u aaandollar 0 enteno ex-

plicito da Lei n.O 1949 - que raras vez.es deixaria de
poder ser inyocado pelos beneficiarios contra as decisoes do Governo na aplicayao corrente daquela leide limituyao da taxa de rega e beneficiayao ao montante da mai&-valia. Este conceito, que na realidade
traduz principios de man:fesb
justiya, nao dei::s:ani
de continual' a estar presente na gradua~ao do valor
das anuidades a sati·sfazer pelos beneficiarios das IJbras;
simplesmente, a sua aplicayao pratica passara a poder
efeetuar-se em condiyoes mais satisfatorias
no que respeita ao prestfgio da. administrayao
publica e aos interesses desta e dos· proprios beueficiarios,
ao abrigo
da elasticidade deliberadamente
conlerida as disposiyoes do noYo diploma neste capitulo.
Tern estas disposiyoes em vista conjugal', peb forma
que um atento estudo :ndicou como melhor, 0 principio da subordina<;ao a um limite minimo ?a importancia anual a cobrn pelo Estado no conJunto das
obras com 0 da reparti~lio, tao equitativu quanto passiycl deste encaro-o O"lobal pebs diferentes
obras c
para' cada 0 bra p~losb respectivos benefici~ri~s. Esta
repartiyao sera felta pelo Go,erno em rela<;<lo as obras
em explora\iio e pelas proprias associayoes de regantes dentro de cad::l obra, nUIl1 e noutro caso em obedienc:a aos criterios e as limit::J<;oes que a lei enuncia
de urn modo o-lobal e que SCraG rnais concretamente
especificados ~as regul~meutos
privativos
aprovados
pelo Goveruo para as dlferentes obras.
o bnyallleuto d::ls taxas sel'a feito, cou,forme os
casos, em fun~ao da aI'ea benen.oada ou da agua consumida ou destes dois factores, abrindo-se, aSSim, caminho para uma larga aplica<;ao, que par~ce Tee:omendavel, do sistema de onera"ilo do beneD.ClanO - quando
Se tr::lte de obras de regadio - em propo~yao com 0
vo~ullle de J.!?ua efeetivamcnte
utJizado,
sIstema este
com nlhas t~'adic,;oes no nasso p3fs e aind:l. hoje correlltemeute usado n::l ilha da lbdeira,
ao abngo da
faculdade couferida pela legislayiio especial qU? rege
o funcionameuto das obras hidro::lg-ricobs do plano, em
curso :ldiantado de realiza<;ao ncst<: distTito insular.
K:l execu\aa das disposiyoes que ficam sumari:lme~te
referidas tera papel relevante a Junta d~ H:driullca
A.grico!a, 6rguo criado pel~ presente dIploma para
coordenar ::I actua<;ao dos dl\'er"os departamellto~
do
Estado que iutervem na realizavao das obras hid:'oaO'ricabs e superintender
uas actiyidades das a"SOClay6eS de reg-antes e bene£.ciarios~ e:<:ercendo j::uto desbs
fun~oes de orientayuo e fiscallzayao qu~ sac de considerar essenciais para 0 melhor rendlmento
futuro
das obras de fomeuto hidroagricola
no nosso p::lis.
16. Entre outras disposiyoes do pre&ente diploma
dignas de especial menyao figura a cria~ao de um
fundo de fin:mciamento
- independente
do fundo de
reserya que as associayoes ~e .regantes e beneficia~ios
continuarao
a tel' de conshtuJr -, 0 qual se destma
a acudir as despesu,? fortuitas
ou extraordin:irias
?a
explorayao e conserva9ao das obras a que as aS50c:aQiies nao possam fazer face com os seus recur"os norm::lis e aiuda a suportar
os eucargos comuns da
administ:~'<!\,50 das' obras e a prover. as despes:ls de
explorayao e conservaC(ao ate a pnmeJra cobranya das
respectivas taX::IS.
.
"
.
Coustitui ainda provldenCla lmportant-e llloyada pelo
presellte diploma a atr:bui~ao ao Instltuto Geografico
e Cauastral da execu~ao dos levantamentos
cad::lstrals,
reduzindo-sc a interven9ao da Direc<;ita-Geral dos Servivos Hidraulicos :lOScasos de impossibiljda.de dt! .::Jquele
or~';l11ismo ~t: dl'sclIlpenh:u
da ; Ileum b(,nCla l'lll prazo
\itil. dCVClld(l, pOl'l'lll, 05 trabalLos suburuiuar-;;c' Sl'lllpre
;1 OriL'llta{:;lu lct:llica segu:da llOS lrau:l111C1sdo lll,l!luto.

17. No que toca it obrigatoriedade da utiliza~ao da
agua e it economia' da explorayao daB obras hidroagricolas, mantem-se sem 1l.lterayoes essenciais 0 estabelecido na actual legislayao, atribuindo-se a Secretaria
. de Estado da Agricultura os principais aspectos da
:nterven~ao do Estado nest a importante materia.
.
Ficam sujeitas a expropriayao, nas condiyoes comlnadas no diploma, as terras abrangidas pelas obras
que nao utilizem os seus beneficios ou cuja explorayao
seja conduzida por forma insatisfatOria.
As terras expropriadas e, bem assim, as que sej am
reduzidas ao dominio privado do Estado para rem:ssao
d~ onus da taxa de rega e beneficiayao serao normalmente aplicadas na instala~ao de casais agricolas nos
termos da respectiva legislayao ou na constituiyao de
campos experimentais 'e de exemplicayao das praticas
d~ regadio e das normas culturais mais acooselha-'
nes
o d:ploma confere particular importancia a este
ultimo aspecto, consagrando-Ihe outras disposiyoeB que
visam a assegurar a orientayao e assistencia' tecnicas
dos serviyos competentes do Estado, para que pass a
alcan~ar-se 0 maior rendimento com ° menor custo
da produyao.
Este objectivo atingir-se-a quer pela instruyao directa dos beneficiarios, quer atraYes da demonstrayao
efectuada nos campos experimenta:s e em explorayoes-pilato a instalar e a manter nas di versas zonas beneficiadasem
obediencia a pIanos a apro\'ar pelo Go"erno.
Nestes termos:
Usando da faculdade conferida pela 1.' parte do
n.O 2.° do artigo 109.° da Constitui\,ao, 0 Governo decreta e eu promulgo, -para yaler ~omo lei, 0 seguinte:

ArtigCl 1.0 Compete ao Estado, relatiyamente
as
obras de fomento hidToagricola consideradas pelo Governo de grande inter-esse economico e social:
1. Elaborar os estudos -e project.os e realizar as obras
ou, exc-epcionalmente, promovei a sua T€alizayao pelas
entidadesinteressadas;
2. Orientar, fiscalizar e, nos casas previstos no pTesente d-ecreto-Iei, -efeetuar a explorayao e conservayao
das obras, de modo que 5e ti.re delas a maior utilidade
economica e social;
. 3. Promover 0 melhor arranjo da propri-edade trUStIca e, .quando necessario, ~nstituir
nucleos de proprietarios-agricuHores, no senti do de aum,mtar 0 interesse economico ea'
utilidad-e social dos terrenos
beneficiados;
.4. Assegurar a coordenayao das obras com as aetivldades nos demais sectores de desenvolvimento economico e social com elas relacionadas - designadamente as respeitantes a colonizayao, ao povoamento
fiorestal, ao abastecimento de energia, as comunicayOes
e transportes, a ind ustrializayao e a comercialip.yao
d~s .produtos agricolas -, tendo em vista a valorizayao mtegral das regioes intere.ssadas .
. Art. 2.° 0 Estad<J podera prestar assistencia tecn:ca e financ~ira as autarquias locais e as agremiayoesde propnetarios· Turais, legalmeute coustituid'as,
p~ra a r,eahzayao, explorayao e conservaGao de obras
hldroagncolas de in:teresse local incluimlo as tie m~Jhoria de reg-adios exi6tent.es.
'
.
§ ~nico. A assistencia podera ser prestada e pcdidfl
dos llltercssados ou por iniciatin. do Estado.

Definirrao das obras·

Art. 3.° Para efeitas deste diploma, sao consideradas obras de fomenta hidroagricola:
1. As de aproveitamento de aguas do dominio publico pararega,
enateiram.enta ou colmatagem;
2. As de drenagem, enxugo .e defesa dos terrenos'
3. As 'de adapta~ao ao regadi<J das terras ben~ficiadas e as de melhoria de regadios existentes.
.
§ 1.0 Consideram-s-e obras de adaptayao ao regadio
o nivelamento das terras, a construyao das redes terciarias de rega ou de enxugo e, bem assim, quaisquer
outros trabalhos complementares que 56 tornem necessarios para a explorayao das terras beneficiadas.
§ 2.° As aguas particulares ou sabre as quais haja
direitos adquiridos por justo titulo podem tambem, me·
diante indemnizavaCl, ser aproyeitadas para obra-s dt'
fomento hidroagricola au, quando adstritas a reg-adios
existentes, ser redistribuidas sem prejuizo dos direitos
exist.entes; os quaisserao
salvaguardados nos termos
dos artigos 23.° a 29.°
.
Art. 4.° Os aproveitamentos hidraulicos que, conjuntamente com outros fins, sirvam alguma ou algumas
das £nalidades das obras de fomento hidroagricola
ficam suj eitos ao regime {\estas obras em tudo 0 que
respeite ao (\esempenho de tais finalidades.
Art. 5.° Os aproveitamentos hidroelectricos conscquentes das obra-s de fomento hidroagricola poderao ser
illtegrados nestas outornar-se objecto de concessao separada, nos termos a fi::s:arnos respectivos contra tos.
Art. 6.° Poderao ser consideradas obras subsidiarias
das de fomento hidroagrfcola e abrangidas total ou
parciaJmente nestas:
1. As de regularizayao dos leitos e margens dos rios
e outros cursos de agua, dos lagos e das lagoas;
2. As de defesa contra as inunda~oes, correntes e
mares, quando se destinem a assegurar, completar ou
melhorar a explora9iio das obras a que s-e refere 0
artigo 3.0;
3. As de conseHa<;;ao do solo e da agua para garantia
dos caudais e defesa conha 0 assoreamento;
4. As de defesa contra a 'ac~ao do vento.
Art. 7.0 N a e::s:ecu<;;ao
e utiliza<;;1iodas obras de fomenta hidroagrfcola di-stinguem-se as quatro perfodos
seguintes:
1.0 Estudos e projectDs;
2.0 Constru<;;ao;
3: Conversao do sequeiro em regadio e transforma<;;aocultural e agraria;
4: Regadio ou pl-ena exploragao agricola.

Art. 8.0 As <Jbras de fomento .hidroagrfcola e as
subsidiarias des-tas pertencem ao dominio publico,
quando promovidas pelo Estado, mas 0 direit.o de regar
atribuiae a ca:da predio fic1l.nlnele incorporado e seT:1dele inseparavel par~- efeitos de tra'llSmissao.

A)

Estudo e exeouQ!o das obras em garal

Art. 9." Compete a DiT€cyiio-Geral dos SeFiyos Hidraulicos. com a assistencia do conselho consultivo a
que se refere 0 artigo 10. do Decreto-Lei n.o 37707, de
30· de DezembTo de 1949, e a colaborayao dClSserviyos
competentes da. Secreta ria de Estado da Agricultura, a
cla-boravIo dos phuos gerais e dos projectos das obras
0

de fomento hidroagricola enumeradas nos n. o. 1 e 2 do
artigo 3.° que forem "aeterminadas pelo Governo, com
ba~e nos ~lementos do reconhecimento agraTio do Pais
disponiveis, e, bem assim, a execugao das obrasque
0
Estado se proponha realizar directamente e a fiscaliza<;ao das que sejam confiadas as entidades interessadas.
Art. 10.° Dos pIanos gerais farao parte integrante
os estudos j ustificativos do seu interesse economico-social, tendo em conta os demais faetores de desenvolvimento economico, nacional e regiona1.
§ unico. Os estudos justificativos incluiTao:
1. Indica<;ao da area dos terrenos a beneficiar, na
escala de 1: 25 000;
2. Avaliagao do volume da agua disponi,el para rega
e f01"<;amotriz;
3. Desni<;ao dos trabalhos a realizar, sua estimativa
e tempo necessario para a sua execu<;ao;
4. Previsao dos tresultados de ordem economica, social e financeira, baseada em estudos tecllicos e economicos compreelldendo 0 condicionamellto cultural das
novas areas a regar, de acordo com 0 ordenamellto agro-pecuaTio-industrial
da regiao, e a possibilidade de consumo e c,omercializayiio a pre<;os compensadores das produyoes a praticar;
5. Indica<;ao da ordem de preferencia para realizay;\o
das diversas obras.
Art. 11.° A aprovayao dos pIanos gerais das obras de
fomento hidroagricola a realizar, quando nil.o executadas por for9a de lei especial, e da competencla do Conselho de Ministros, oU\·ida a Camara Corporativa, depois de sobre eles se ter pronunciado 0 Conselho Superior
de Agricultura.
Art. 12.° Os projectos de execu<;ao, que desen,-olverao
as premissas estabelecidas nos pIanos gerais, serao baseados em plautas parcelare~ de escala nao inferior a
1: 5000 e deles constarao as cartas agricolas e agrologica
das terras a benenciar, os estudos agronornicos e economico-sociais e de engenharia, os anteplanos de explorayao das terras e das obra5 hidroelectric:.as e os proj eetos do~ regulament05 provisorios <las 0bras.
Art. 13.° Quandose
hate de zonas ainda nao submetidas ao ,regime de cadastro, 0 Instituto Geografico
e Cadastral, sempre que Ihe ~e.ia pos~ivel, executara os
trabalhos topograficos necess:hios as p;ant:ls cadastra.is~
segundo os priucipios adoptados no cadastro geometTlco
da propriedade Tustica, podendo ser-lhe tambem dado
o encargo da execuyao de outros tTabalhos top0g'rancos
neces58.rios a elaborayao dos proj eetos e que, conduzidos
simultaneamente
com os dos levantamentos,
sej am
realizados mais economicamente.
A determinayao dos rendimentos em generos dos terrenos a beneficiar, que hao~e servir de base aos estudos
economico-sociais, sera feita pelo Instituto GeogTlifico
e Cadasual, ~gundo os preceitos seguidos na avalia<;ao
cadastral, paTa 0 que Ihe deverao ser facultados em
tempo oportuno os elementos de estudo necessarios.
§ 1.0 Pa.ra efeitos do disposto neste artigo, a Direcyao-Geral dos Serviyos Hidraulicos dara conhecimento
ao Instituto, com a poss]v€l antecedencia, do perimetro
das zonas a beneficiar e <las datas em que os 1evantamentos deverao estar concluidos.
§ 2.° Se 0 Instituto Geogranco e Cadastral niio tiver
possibilidade de executar os trabalhos dentro do tempo
conveniente, estes poderao ser efeetuados pela Direcyao-Gerul dos Serviyos Hidraulicos, segundo as norm as do
cadustro geometrico compativeis com os est.udos das
obrus, cabendo-lhe, eaos seus funciona-rios, para esse
efeito, competcncia. e direitos iguais aos concedidos por
lei ao Instituto
Geogr:i£c0 e Cad.nstral e Tespectivos
funclOlI~rios para re.aliza('iio do:; (ra11:111105preparaiorio, cb. cxecu('iio do cada~tro.

Art. 14.0 Do projecto do regulamento constara, alem
dus disposivoes especiais que para cad a caso cte"am ~er
fi:,adas:
1. Descriyao das obras ou blocos constituilltes a que
o mesmo regulamen to e de a plicar ;
2. Custo total das obras (efectivo ou estimado
se
aq uele ainda nao puder ser definiti~aID<ente nxado);
3. Ind~ca9ao das culturas e afolhamentos
previst05
e res1'ectJvas dotayoes maximas de ligua de rega por
hectare;
4. Origens da ligua e plano da sua utilizayiio no caS{)
de obras de rega ou mistas de defesa, enxua-o e rea-a;
5. pur~yao .prevista para 0 3.° 1'eriodo a qube6e ref~re
o artJgo ,.0, em relayao ao conjunt.o das obras ou aos
seu~ bloc os constituintes,
a qual DaO deve ser inferior
a CIllCOanos nas terras originariamente
de sequeiro;
6. Valores dos 1'adroes de rendimento ou de intellsidade de explora<;ao exigive1 pa.ra os diversos tipos de
explora~ii.o cultural, apos a entrada da obra ou dos seus
blocos constituintes
no 4.° periodo a que se refere 0
artigo 7.0 j
7. Progressao do valor da taxa an uaI de reo-a e beneficia~ao, quando admitida;
b
8. Criterios de repartiyuo,
pelos belleficiarios,
dos
encargos anuais relativos a taxa de reo-a e beneficiac;.ao
e iJ. taxa de explora<;ao e conservayao; b
9. :!\umero de prestac;oes cm que as taxas de explora'i'~lo e consenayiio c de rega e beneficialf;\O poder:io
ser 'Pagas em cada ana e epocas de pagamento dessa:'
presta90es.
Art. 15.° Os pTojeetos de execu9iio 6e60 submetido:,
it aprova<;ao do Ministro das Obras Publicas acompanhados do paTecer do Consellio Superior de Obras Pti·
blicas.
§ tinico. 0 :\finistro das Obras Publicas podera clispensar 0 parecer do Conselho re\ativamente
aos projeclos de execu<;iio de elementos' dt; obras que possam
cOllsiderar-se correnbes.
Art. 16.0 Os projeclos dos regulamentos
definitivo:;
serao ela borados peb Junta de Hidra uuca Agricola
c su bmetldos a a 1'rovayao do Governo, em Conselho
Et:onoll1ico; om-idas as respectivas associa'i'0es de regalltes e beneficiarios, devendo os regulamentos, depo:5
de apro\·ados, ser publicados no Diorio do Go'per7lo.
Art. 17.° Para realizac;ao das obras de fom~uto hidroagricola e suosidi:irias destas podem ser expropriad05
por ntilidade publica., nos term os da legisb\'iio aplichel, os predios rusticos e urbanos, as aguas part:culares, os direitos que lhes sejam inerentes, Hum e
uoutro caso, e os direitos adquiridos sobre aa-uas publicas.
0
§ 1.0 K a avaliayao das aguas a e:s:propriar tomar-se-a
em conta 0 valor resultante d.a sua efectiva utilizayao
pelos proprietarios
ou legitimos utentes.
§ 2. ° Se as aguas estiverem aproveitadas para reg-a, a
a'·aliayao tera por base a diferenya entre 0 rendimento
da superficie regada e 0 que e susceptivel de produzir
sem agua, emborae'sta
superficie fac;a parte dos terrenos a brallgidos pela beneficia<;ao hidroagricola.
§ 3.0 A importancia das indemnizalfoes sera incluida
no cnstq., cia obra para ef~itos do disposto nos artigos 47.o~e 48.°
Art. J8.o OS propTietarios ou possuidores a qualquer
titulo de terrenos em que tenha de proceder-se a estud05
ou trabalhos preparatorios das obras de fomento hidroagrfcola e subsidiarias destas, ou de terrenos que Ihe5
derem accsso, ncamobrig:u3.os a cOllsentir na ocupayao
desse~ terrenos, na passagem atru"l'cs de1es e no desyio
de :iguas e de vias de comunica('i"io encj1Jnut<Jd\lr:ncm
0, referidos
estu<1os ou h:1oa1hos.
~ 1.0 J<;xrrpto no caso de simples pilSS:1gril! :1tra'·ccl()~I(,rre\l()~, :1 obriga'i'i'io :1 que es((, al'lig-o sc rdere S0

se efectiva quinze dia's ~p6s notifi.cac;:aopelos S€rviyos,
na qual s-e informe da n~cessidade de ocupayao dos terrenos, desvio de aguas ou de vias de comunicayao, e se
convidem os interessados a dar 0 seu parecer, dentro
daquele praze, sabre a melhor forma de realizar os trabalhos Mm 0 menor prejuizo.·
§ 2.° Os proprietarios ou possuidores' que, decorxido
o prazo estabelecido no para.grafo anterior, se opuserem
a utilizayiio dos respectivos terrenos, pela forma que
for considerada indispensavel, incorrem nas penas do
artigo 188.° do C6digo Penal.
Art. 19.° 0 <lisposto no artigo anterior aplica-se
igualmente aos proprietarios e possuidores a qualquer
titulo de terrenos necessarios aos tra balhos de e:s::ecuyao <las obras, quando esseS terrenos nao <levam ser
e:s::propriados ou enquanto se nno tiHr efectu~do a
sua e:s::propriac;:ao.
Art. 2{). ° Os proprietarios .e possuidores a que se
referem os artigos 18.° e 19.° tem dire:to a ser indemnizados pelos prejuizos efeetivamente causados pelos
estudos e trabalhos, devendo 0 valor das indemniza<;oes ser incluido no custo das 6bras para efeitos do
disposto nos artigos 47.0 e 48.°
S 1.0 As·' indemniza<;oes serao nxadas, dentro do
prazo de seis meses, pOI' acordo ent.re os interessados
e a Direc<;ao-Geral' dos Sen-ic;:os Ridraulicos ou, na
falta <Ie acordo, pOI' uma comissao arbitral coroposta
de tres peritos, sendo urn 1l0meado pelo proprietario,
outro pelo serviyo publico interessado e a terceiro escolhido pOI' aqueles ou clesignaclo pelo juiz de direito
da cOlllarca a requeriroento de qualquer das partes.
§ 2.° A.s decisoes das comissoes arbitrais serao tollladas pOI' maioria ou, nao sendo possivel obter ullla
decisiio arbitra~ par un:1llimidade ou maioria, valera
como .tal a media ,nitmetica dos ~audos que mais se
apro:S:lmarem.
§ 3.0 Da decisao havera recurso para os tribunais,
nos termos da legisla<;ao geral sabre e:s:propriac;:oespOl'
utilidade publica.
Art. 21.° Os trabalhos e obras de fomento hidroagricob. promovidos pelo Estado nao podem em caso
algum ser embargados, nelll a sua exeeuyao interrompida pOI' sentenya ou despacho judicial ou administrativo.
Art. 22.° 0 Estado garante aos beneficiarios das
obras de fomento hidroagrieola, quando 0 requeiram
aM ao fim do 2.° periodo a que se refere 0 artigo 7.°,
a aquisiyao dos seus terrenos pelo valor de antes das
obras, sempTe .que· estes terrenos possam 'constituir
unidades de· explorayao econ6mica equilibrada,
de
area niio inferior a 5 ha e nos termos do paragrafo
seguinte.
§ .
unico. A Junta de Ridr<iulica Aaricola
tornara
0
pubLcos, ate tres meses antes de nndo 0 2.° periodo
a q.ue se refere 0 mesmo artigo, os preyos maximos a
apl1car pela Junta de ColonizaQao Interna na aquisiyao
dos terrenos, em cada uma das classes de teTras em
q11e, :para 0 efeito, for dividida a area a beneficiar.

Art. 24.0 0 caudal de agua considerado em efectivo
ap~oveitamento, em cada :rma daslevadas,
'\Calas canalS, aqued utos ou aproveltamentas particulares
sera
determinado pela Direcyao-Geral dos Serviyos Hidniulicos segundo os crih\rios adoptados para a fuayiio do
caudal dos novos aproveltamentas e repartido pOI' cada
um dos utentes na proporyao do tempo de rega que na
data actual the pertencer.
Art. 25.0 Fixado pelo modo indicado noartigo anterior 0 direito de cada proprietario ou consorte, e reconhec~do a cada um dos litentes a faculdade de jrrigar,
com Isenyuo do pagamento da taxa de rega e benefi.ciayao, uma area de terreno que sera determin,ada em funyaO do respectivo caudal e da dotayao de rega que for
fi.xada para a area de regadio em que estiver situado
o predio.
§ unico. Se em consequencia da repartiyao referida
no artigo 24.° couber ao utente ao-ua que exeeda as
neeessidades de regadio dos seus t~rrenos, determinadas de harmonia com 0 criterio estabelecido no proj ecta
da obra, ou se aquele nao tiver terrenos em condi<;oes
de serem irrigados, podera ser expropriado 0 excesso
de agua ou toda a agua, conforme a situayao verificada.
Art. 26. Quando a area do terreno a irriaar com
iseny50 do pJgamellto da taxa de rega e ben~ficiac;:ao
nao abranger a totalidade de um predio e ficar uma
parte sujeit:J. ao pagamento desse encaro-o, serao as
duas parcelas discriminadas no respectivo °cadastro cia,;
propnedades.
.'
Art. 27.0 Nao sera devida indemnizayao pela u tilizac;:aopa~a a conduyao das aguas de rega ou de enxugo,
dos canalS, levadas e vabs de consortes ou particulares disponiveis, mas a SUJ conscn"a<;:aoficara neste caso
a cargo da entidade a qual couber a explorayao e conservayuo das 0bras.
Art. 28.° A todos ou alguns dos antio-os consortes ou
proprietarios de :iguas incorporadas er:;' no\"os apro,eitamentos pod era ser fixada uma taxa de e:s::plora<;aoe
i:onservayao inferior ados novos regantes, em ateu<;ao
as condiyoes mais favora,eis em que anteriormente
:Iproveltassern as suas aguas, pod en do ainda ser dispen~ados de contribuir para as despesas de grande reparavii? das lendas ou canais gerais ou principais dos aproveltamen tos.
Art. ..0·
2·9" As aguas afectadas a reo-adios existen tes
que sepm afins de obras de fomento hidroarrricola a
fio de agua/ou com elas internrarn podem sere red:stribuidas em conformidadecom
os horarios estabeJecidos
nestas obras, mas sem prejuizo dos direitos adquiridos.
que serao salvaguardados nos termos dos art.ig-os 24~0
e 25.0, salvo em epocas de escassez, em que a redistribUI~ao pod era ser feita nos termos em que os interessados aeordarem ou, na faIta de acordo, peIn forma
que for estabelecida pelo Governo.
J
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CAPITULO IV
..,y-

Explora~ao e conserva~aocias obras
A)

Art. 23.° As aguas particulares au sabre as quais
terrham sido adquirid05 direitos fundados em justo
tit.ulo, adstritas a regadios e:s::istentes, quando aproveltados para as obras de fomento hidToagricola, nos
termos do artigo 3.0, e uma vez concluidas estas, £earao in~orporadas, para todos os efeitos legais, no novo
aprovelbmento,
com a6 suas obras de captayao e derrv::u;ao, ~cndo r~{;onhceido, porem, 30S respectivos
I'ropne!:irlus c cunsortes 0 direito iJ. 5\13 3ntga utilizo.yiio, nos termos dos al'tigos seguintes.

Entldades a quem compete a explora<;:ao
_."'"
e conservayaodas obras

Art. 30 ..• A explorac;:ao e conservayao das obras de
f~mento hldr~agricola pertencerao, salvo as casos preVlS.t?S.neste dlplon:a, as associacOes de regantes e benenClanos, sem preJuizo da,; atribui,.i5es conferidas por
lei a Direcc;:ao-Geral dos Scn-iyos Ridraulicos em materia de cOllservayao dos !eit.os dos cursos de :igua e
policia de aguas.
§ uuieo. Os rcgulamenlos das obras defi.nirao a forma
Je c.ooperayao entre os referidos org:l1lismos scmpre
CIueISSOse 1l10s1reJ1er.(~ss<irio.

8..:.Fazer directa_mcnte a cobran<;a das Ul:xas de explora<;:aoe conserva<;ao e arrecadar as demals receitas da
associa(,'20;
9. Administrar as receitas e os bens proprios ou entregues a sua administrayao;
10. Efoectuar os depositQs a que s.e refere 0 § 2. do
artigo 59.
11. Remeteras s-eC90esde finanyas dos concelhos respec~ivos, para -efeit{)sde cobranga, os mapas de liquid.ayao das taxas de rega e beneficiayao e os recibos pertlnentes;
12. :Manter act.ualiza<ios os elementos cadastrais que
lhes forem fornecldos em relac;:ao aos predios situa<ios na
zona beneficiada;
13. Efectuar os registos d-eprodugao anual das terras
beneficiadas;
14. .A.ssegurar a defesa e policia das obras, em colabor~c;:aocom os. servi90s oficiais competen tes ;
I3) Associa"oes de regantes e beneficIarios
Iv. Pr?~unclar-se. sobre as reclamac;:oes dos regant.e~
e ~eneficlanos relahv:s a mat~ria das suas atribui<;oes
Art. 32. .A:provado 0 projcto de execuc;:ao de uma
e Julgar as transgressoes ao reguIamento do. obra e aos
obra de fomento hidroaO"ricola e determinada a 6ua reaestatutos;
liza<;ao, a Dire.cc;:ao-G-e~aldos Servi<;:osAgricolas promovera a criac;:iio da respectiva associa<;:iiodE: ::-egante:s
IG. Cola1orar com os serviyos do Estado, organismos
corporatlyos e de coorden::u;;ao economica no estudo e
e beneficiarios.
§ unico. Podera haver mais do que uma associa<;:ao
e:x:.ec.u<;ao
das medidas atinentes ao desem'o!viruen to
nas obras cuja natureza ou extensao aconselllem a sua
tecmco, economico e social da zona beneficiada, em tudo
qua!:to respelta a valorizayiio da oUra;
divisao em zonas distintas.
Art. 33. &riio obrigatoriamente socios das associaII. Elaborar e apresentar :1 Junta de Hidraulica
<;oes de regantes e beneficiarios os propriebirios, fid uAgricola, por iutennedio da Dircc<;iio-G-eral dos Serviciarios, usufrutuarios, enfiteutas, parceiros e arrendaC;:OS
_\gricolas, u~. relat6rio anual de que con.stem os
tarios dos terrenos benenciados pela Qbra.
elementos necessanos para Uill perfeito conhecimento
§ unico. Poderao tambem fazer parte das associa<;oes
da forma como decorre a explora,ao e conservayiio da
as pessoas ou entidades que uti!izem as aguas pa.ra rega
obra e dos resultados economicos e sociais da explorle terrenos situados fora da area domiua<1a pelo aprora9ao das terras;
veitamento ou para :fins diferentesdos da reg-a e ainda
. § .unico. 0 pessoal das aSSQcia~oesde regantes e beneos que tiverem interesses relacionados com a explora<;iio
ncwnos ellcarregado da vigililncio. ,das 0 bras e do. dise cous.ervayao da obra.
tnbuI9ao das agua..s tera a competcDcia cOllferida aos
Art. 34.0 As associa<;:oesde regantes e benefici:i:rios
guarda.s no Regulamento dos S{;l'\'i<;osRidraulicos, presgozam de 'personalidade juridica e tem por atribui<;:oes,
lando Juramento perante 0 juiz <la comarca 0. que peralem de outras que Illes forem conferidas em regnlatencer 0 respectJ\-o cantio.
mentQ ou nos estatutos:
Art. 35: As associa90es de reO"antes e beneficia rio,
1. E!aborar os projeetos de estatutos, de ha.rmonia
pod.er;io_insblar e explora~, nos Cternlos do. respecii,;
com os modelos onciais, e submete-los a a'precia<;ao do.
le~lslac;:ao goeral, unldades llld.tistriais que tenham por
Direcyao-Geral dos Sen-i<;os Agricohs;
obJ:ctlvo 0 ap,rO\-eltamento, transforma~iio ou conser2. Pronunciar-se sobre os projeetos dos regulamentos
\-a<;o.odos produtos agricolas das obras por elas admi6.efinitivos das obras e propor as modifica<;oes que eDtenllIstradas.
derem con,enientes;
§ tinico . .As associa<;oes de reo-antes e benenciario3. As-s-egurar a -e.:>.--plorayao
e conserva<;ao das obras
poderao tam bem f~zer parte de s~ciedades que tenha~
de fomento hidroagricola QU das partes destas que Illes
0, obJectlvos refendos
no corpo deste articro.
forem entregues j
Art. 36: As associar;:OeSdoe regantes e beneficiarios
4. Elaborar os horarios de rega, de harmonia com os
gozam de ~{)das as re~alias cQncedidas pel a legisla<;ao
principios estabelecidos nos'regulamentos
das obTas e
em 'lgO:' as cooperahYas de produyao e de consumo.
as disponibilidad.es de agua, e assegurar Q CUJllprimento
Art; 31.° Sao orgao.s da associa9ao de regantes e bedesses horarios j
neficlanos a assembl-ela geral, a direcyao e 0 juri avin5. Realizar trabalhos complementares, destinados a
doT.
aumentar a utilidade da obra, de acordo com os pro§,1. A. direc<;ao sera, composta por um engenheiro
jectos aprovados pelo lfinisterio das Obras publicas,
:l~roI10illO dos servlSos a.grfcolas, nomeado pelo Secnisob proposta da Diree<;ao-Geral dos Servi<;os Ridra ntano de Estado. da' Agncultura,
que. servira -de presilicos j
deute. p.or Yog~ls elertos pelos beueficiarios e por. urn
6. Elahorar ell cada ano 0 or~ameDt<Jdas suas receiellgeuhelTo Clvtl, <leslgnado pelo :i.\Iinistro das Obras
tas e despesas para 0 ana seguinte € subm ete-lo a aproPtiblica~ e s.era a~sisti.<J.apor um contabilista por eh
V3C;:UO
da Junta de Hidraulica Agricola, por intennedio
escollt!ClO,que serYlra de secretario, sem voto.
da Direcyao-Geral des Sen-ic;:osAgricolas, ate a data
(~ pres~d~nte d.a direcyuo pode opor 0 seu ,etQ as
que for fixada no respectivo regulamento;
Jehberayoes q~e reputar contnirias a lei, ao interes.se
7. Elabcrar os Jllapas <le liquidayao anual das iaxas
geral ou aDs lllteresses da associa,ao.
d-e explora(,'.ao e cons.ervayao e de rega e beneficia<;au,
§ ~ .• 0 j~ri avindor sera 6<Jmposto por um represende harmQnia com os pIanos aprovados pelo Governo E'
~ante rla. camara <lU camaras municipais interessadas
com 0 disposto no reO"ul:unento (la Tespeet.iYa obra, pru(: por dOlSJmados, dos quais 11meleito pela assem bleia
mover a sua afi:s:a,ao~ decidir sobre as reclama<;oes que,
:.;cra1 e ou i ro 110m cm ham que '~.i
a propriebl'io rural
relativamenk
a eb~, scjam :lpn~5elltadas pelos benefi00. zQna bencficJUda, e.scolhido pp.l0 gremi<l 0\1 g-rcmiQ'
ciarios e remct.E'r :, J uub de Hiddulica Ag-ricola o~ l"eda b\"()ur:1 <!a respectJva area.
cursos que ncssas decisoes sejam illterpostos;

Ar.t. 31.° Serao efectuadas p.ela Direcyao-Geral dos
SerVlyOS Hidraulicoo a""explorayao e a conserVayM das
ouras na part.e em que os respectivos regulamentos atribuam ao Estado -essa incumbencia. Comp-etira. ainda a
m.esma DiJ:e~o-Geral:
a) A e:s:plorac;:aoe conservac;:ao <las obras coilcluidas,
a liquidac;:ao das ta:s:as e a cobran<;a da taxa de explorac;:ao {\ conservac;:ao, enquanto nao for efeetuada a 6ua
entr.ega, em conjunto ou por blocos, as associa<;Oes de
regantes e beneficiarios j
b) .A. liquida<;iio das ta:s:as de rega e beneficiac;:ao e
das devidas pela utiliza<;:ao de aguas T€gularizadas ou
provoenientes de Qbras e:x:.ecutadas dirocbmente
pelo
Estado ou com sua :'nterven<;ao e a cobran<;a do. taxa
de explora<;:ao e conservayao, sempre que tais fun<;oes
nao sej am efectivamente exercidas pelas associayoes de
regantes e beneficiarios depois da entrega, das obras.
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Art. 38.° Ao juri aviudor, alcm'dc outras fuuyoes
que Ihe forem conferidi3:s pelos estatutos ou pelo reguIamento da obra, compete:
1. Prom<Jver a conciliayiio dos desavindospor
motivo de use das aguas ou da explorayao das tenas,
atraves do esclarecimento d<Js respectivos deveres e
direitos;
2. Julgar as transgress5es aos regulament<Js da obra
e aos estatutos da associay3.o e fi:s:ar as respectivas multas ou indemnizayoes;
3. CDnhecer as quei:s:as ou participayoes contra. a
dirccyiio J.a associayao e prop<Jr a Junta de Hidrauhca
Agricola as providencias que julgar convenientes.
Art. 39.° Em casos especiais e mediante despacho
do Secretario <l.eEsbdo cia Agricultura, sob proposta
du Junta -de Hidraulica A""ricola, podera 6cr simplificada a organizayao e fun~ionalllellto das associayoes
de regantes e beneficiarios.
C) Junta de Hidraulica

Agricola

Art. 40. Sera criada na Secrebria de Estado Ja
Agricultura a Junta de Hidniulic."1 Agricola, composta
pOl' um presidente, da livre escolha da Presidencia do
Conselho;' pelos directores-gerais das Coutribuiyoes e
Impostos, dos Serviyos Hidd.ulicos, dos Serviyos Agr[colas, dos Sen-iGos Pecuarios, dos Serviyos Florestals
e Aquicolas, do~' Serviyos Elcctricos e dos Serviyos Industriais, pelo presideute du Junta de Colonizuy:lo Interna ou instituto que a substitua, pOl' um ajudante do
procurador-geral da Republica, pOl' urn representante
cia Corporayiio da Lavoura e pOl' um representante das
ossociayoes de regantes e beneficiarios, desiguado pelo
Secretirio oe E~bdo da Agricultur:l.
§ 1. Cada vog::l1tcra um suplcnte, que po?ed. substitui-lo ou represcubi-lo selllpre que necessarIo.
§ 2.° Os difereutes vog'lis pocler:io bzer-se aCOInpanhar pOl' assessores tecuiC<Jspara ° esclarecimento de
assuntos especiais a apreciar pel a Junta.
Com 0 IDeSDlOnrn poderito tomar parte no" trabalhus
elementos de sen-iyas do Estado nao repTesenbdos na
Junta, sempre que 0 presidente 0 julg-ue conveniente.
§ 3. A Junta tera secretaria privativa e reunira ell\
sessues pleuarias ou pOl' comissoes.
§ 4.° As funyoes do presi(lcute da Juuta seTiio remuneradas pOl' vencimento ou gratifica\,.iio a nxar pelo
Secretario de Estado da Agricultura com 0 acordo do
Ministro das Finauyas.
Art. 41. .A. Junta gozara de autonomia financeira
e adlllinishativa
e tera as seguintes atribuiyoes:
1. Elaoorar os projectos dos regulamentos d-efinitivos das obras de fomento hidroagricola e submete-los
a aprovayao do Governo, ouvidas as associayoes de r~gantes e beneficiarios interessadas;
2. Dar parecer sobre os projeetos de estatutos das
associayoes de regantes, os quais Ihe serao enviados
para 0 efeito pela DirecC;ao-Geral dos Serviyos Agricolas, e submete-los a aprovayao do Secretario de Esta'lo
da Ai!:ricultura;
3. Receber da Direcc;ao-Geral dos Servi<;os Hidraulicos as obras de fomento hidroagricola ou os blocos que
as constituam e prOlllOyer a sua entrega as associ ayoes de regantes e benenciarios, nas condic;oes previstas
nos respeetivos regulainentos;
4. Promover a declara9ao da entrada das obras Oll'
blocos delas no 3. e 4. periodos a que se refere 0 artigo _1..
5. Superintender
na explorayao e consen'ayao da5
o?ras a cargo dasassociayoes de reg-antes e benefici:inos. formulanclo as recomencl:1<;:oescOllvellientes, respondendo as consultas recebi(bs e ilssegUT3no.o its
associayoes a necessaria assisteuci:t tecuica e adminishativa, par intcrmedia dos servi\os campetcntes.
0
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G. l'roruover a dissoluyao da dilecyao e da ass embleia geral das associayoes de reg antes e beneficiarios,
quando se ve~ificareru deficiencias na sua actuayao que
ponham em rISCOa e:s:plorayao e conservayao das obI'as
e propor ao Secretario de Estado da Ao-ricultura a~
C<Jmissoes administrativas
que devam 6~r nomeadas
para desempenho das respectivas func;oes;
7. ~provar os oryaruentos das receitas e despesas das
assoclayoes de regantes e beneficiarios;
8. Proceder a revisao do plano de repartiyao da ta:s:a
de rega e beneficiayao, nos terlllOSdo artigo 49.°, e 6ubmete-Io a aprovac;ao do Governo;
9. Propor ao Governo as alterayoes que considere seT
necessario introduzir nos regulamentos das obras e, com
o 6eu parecer, as que forem sugeridas pelas associ ac;oes de regantes e beneficiarios;
10. Coordenar as aetividades das associayoes de regantes e beneficiarios de blocos distintos da mesma
obra, ou de 0 bras independentes, entre si e com as delllais actividades com ebs relacionadas, pOI' forma 2obter-se 0 maior reudilllento da exploraC;:lo das obras
no seu conjunto;
i--l1. Promover a iuc1usiio de novas areas nas zonas
beneficiadas pebs obras de fomento hidroagricola,
quando assim for acouselha vel;
12. Dar parecer sobre os projectos das novas utilizac;.ues de aguas publicas nas bacias hidrograficas das
obras de foment-o hidroagricola realizadas pelo Esbdo;
13. Definir, para 0 conjuuto das obras de fomento
hidroagricob, as necessidades totais de enero-ia e as disponibilidades da produ<;:io propria e dete;minar, ern
colaboro<;ao com a Dirccr,::io-Geral dos Sen'i<;os Electr-icos C 0 Hepartidor ~ acioual de Carg1s, as quantidades de energi:J. a trO(;:3r com as cmprcsas trans portaduras e uistribuidoras, os saldus a negoci:n' com essas
c:upresas c as t:uifas a <lplicar, de modo que as benefiClanOS usufruam reg-,lli:1S nao illferiores :15 q'ie esti:iu
esbbelecidas para as illdusirias-base;
14. AUlllinisi.rar 0 fundo de financiamento a que se
ref ere 0 artiga 63.
Art. 42. K 0 ueselll[JellllO das suas atribui<;oes, a
Juuta de HidraulicJ _-\.grjeola recorrera, sempre que
passive! e norueadamellte uo que se refere ao exercicio
J J fiscolizo yao, a eIa 00 l'a<;;:;:0de estudos e proj eetos e
a execuyao de 0 bras, il cola.bora<;ao das Direcyoes-Gc:rois dos Serviyos Hidd ulicos e dos Seniyas Agricolas
e aas deniais sen-ic;:osdas Ministerios das Obras Publicas
e da Ecollolllia competentes para 0 efeito.
Art. 43. Ka Juuta de Hidraulica Agricola funcionara 0 Conselho J ulgador, composto pOI'urn presidente,
a designar nps terlllOS do n. 1 do artigo 1. da Lei
n. 2028, de 4 de Mar<;o de 1948, e pOI' quatro vogais,
todos membros da Junta, sendo tres 0 ajudante do
Procurador-Geral
da Republica e os representantes do
Ministerio das Finanyas e da Corporac;3.o da La\oura
e 0 quarto designado anualmente pela Junta, em sessac plenaria.
§ 1. 0 president,,; convocara para as sessoes de juigamento os presidentes das direcc;oes das associac;ues
de regantes e beneficdrios a que respeitem os casos
a julgar, os quais poderao intervir na discussao sem
direito <fe voto.
§ 2. Os presidentes da direcc;ao poderao fazer-se rep~es:ntar pOI' outro membro do llleSillO 6rgao da assoClac;:ao.
§ 3 .. 0 presidente do Canselho Julgadar teni direito
a gratlncilyao, que sera fixada pelo Ministra da J ustiya,
com 0 acordo 00 Milli:;tro das Finau,.as.
Art. 44. Compete ,,0 COllscllto julo-odor conhecer
c decidir os recnrsos illtcrpost.os pelos b~l1efici;\rios dos
obI'as de fomento hidruag-rlc.;ala (bs d(:'ci:;i5c~dets dircc(oes, jliris ilvindor\':, l~l:oll1issilc~adlllini:,ir:di":1s d:1.0
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associayoes
de regan,~es e beneficiarios
e, bem a~sim,
das decisoes
dos serVlyos do Estwa
em materia
relativa as abras nos casas expressamente
previstos
na lei,
nos regulamcntos
e nos estatutos.
§ 1. Os documentos
relativos
aas processos
de recursos sao isentos do pagamento
do imposto do selo.
§ 2. Em caso de indeferimento
dos Tecursos, havera
lugar a custas, nos termos do § 4. do artigo 58.
§ 3. Dos ac6rdaos do Conselho J ulgador nao hi recurso.
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A)

Taxa

de rega e beneficia~ao

Art.
45. 0 Estado
cobrari
dos benencill1'ios
das
obrao; do fomento hidroagricoh
por ele realizadas,
peb
utilizayao
da, igua e aproveitam€ffito
cias obras de drenagem,
enxugo e defes'a de terrenos,
uma taxa annal
denominacla
«taxa de rega e beneficiayao».
§ unico. Sao tambem considerados
beneficiarios,
CJ.bendo-lhes
0 pagamento
das taxas que para cada caso
forem fixadas,
os utentes
das aguas
provenientes
das
obras, pan fins de produyao
de energia
electric..1, abastecimento
de povoayoes,
uSOS industriais
Ou rega, fora
das areas incluidas
nas mesmas obras.
Art. 46. A taxa de rega e beneficiayao
sera cobrada,
nas obras ou ·nas parcel as <:oncluidas,
a partir
da entrada no quarto
periodo a que se refere 0 artigo 7.0,
e podera
ser progressiva
no periodo
iniei-al da explorayao.
§ unico. Nos casas previstos
no § uuico do artigo
anterior
0 inicio da cobrau9a
da bxa
ter:\ Iugar deu1.1"0do primeiro
auu de utilizayao
da agua.
Art. 47.° A taxa de rega e beneficiayiio
sera devid'l
durante
todo 0 periodo de vida util da obra e denr,!.
perfazeT,
em relayao ao couj uuto das obras, Ulll lllontante
nilo inferior
ao representado
peb lllluidade
de
reembolso
de 50 por cento do custo total suportadu
pelo Estado,
sem juros e no prazo de cinqucnb
:lllOS.
§ 1.0 As despesas COIU os estudos,
projectos
e nscJ.lizayao das obras seriIo computadas
elll 5 por ceuto do
seu custo or9J.menb1.
§ 2.° Ao custo das obras serao subtraidas
as ill1portancias
despendidJ.s
com 0 auastecimento
de povo::lyoes
ou quaisquer
outras
utiliza90es
da ag-ua proveniente.
das obras que noo deem lugar ao pJ.g:l1llento de tJ.:s:a
de benefi,ciayao.
Art. 48.° 0 mOlltallte
lInu~l da bxa
de rega e beneficiayao
sera repartido
pelas diversas
obras,
tendu
em atenyao:
1. 0 gr~u de comparticipayao
directa
do Esbdo
ou
da comullldade
nosbeneficios
trazidos
por cada oura;
2. A importanci-a
das d~spesas de explora<;:1o e conservayaa,
deduzidas
as recoeitas complelllentares
resultantes
da produyao
de enero-ia electrica
e da utilizayao. da a_gua para {)S fins a que se refere (} § unico do
arhgo
40.°, quando recebidlls pebs ~ssocia\,oes de regantes e beneficiarios;
3. 0 volume de investimentos
realizaoo,
e a realizar
pelos beneficiarios
TIll adapta,.a:o dos terren~s ~o regadio;
4. 0 custo da obra por hectare
beneficiado
e, lias
obr':S de .rega, 0 volume
anual o.e agua tornlldo dispOlllvel, na base de condiy(ies hidro16gicas
medias;
5,-_~valoriza<;_oo
das produyoes
das :1reas benenciJ.das, <:om base em p:tdroes oesbbelecidos
pa1'll cada oura
ou par:t cada um:t das suas zonas difel'('ncilldJ.s;
G. A. natureza
das culturas
pTevisbs
par:t 11 :I1'ea
ueneficlada
e 0 seu interesse
econ6mico
e social.
§ unieo. A repllrtiy:lo
sed
feita pOT fo1'mll que a
taxa ~nulll atl'ibuida
a CllCla obra nao ('xced;]. a i1l1po1'0

0

tancia
que corresponderia
ao'reembolso
do seu custo
integral
nas condiyoes fix-adas no artio-o anterior
nem
~eja inferior
a 20 por cento dessa importancia.
'
Estes limites
poderao t>eT alterados
em casas excepcionais, "em prej uizo porem do disposto no artigo 47.°
Art. 49.° 0 montante
o-lobal da taxa de reo-a e benencia\'ao
e 0 respectivo
pTano de repartiyao
pebs diferentes
obras,
uem como as suas modificayoes,
serao
sempre aprovados
em Conselho
de Ministros,
sob proposta da Junta
de Ridniulica
Agricola.
§ 1;° 0 vlano de repartiyao
sed. re,'isto
pela Junta
de Hldraulrca
Ao-ricola de cinco em cinco anos
podendo ainda
se-l~ quando
se verifiquem
import;ntes
alterayoes
nas bases em que assenta
a repartiqao.
§ .2.0 As mod:fi<:a~oes inhoduzidas
no plano de reparb\,ao
~provado
entrJ.riIo em vigor no ana seguinte
ao da reV1S:l0, devendo,
para efeitos de 1iquidayao
das
taxas, ser comunicJdas
ate 30 de Setembro
iIS associayoes de reg-J.ntes e beneficiarios.
Art. 50.° Para aplicayao
do disposto
nos artig-os :J.ntenores
cOllSlderJr-se-iIo
os custos das 0bras Jetualizados em fnn\'oo
da v~ri~yao
do indice
d.e pre90s por
grosso do lnst: tuto N aelOnal de Esta tistiea.

Art. 51.° Sem prejuizo
do disposto
no artigo
G3.o,
J.S despesas
de exploraqao
e conservayao
cias obras
seroo llltegJ'J.lmente
suportadas
pe:os beneficiarios
respectivos,
com 0 produto
de uma taxa anual
denominada «taxa
de exploraqao
e consen-a\,ao»,
cobrada
:1
partir
do inicio dll utilizayao
das obras em todo ou
parte do J.proniiJ.mento.
Art. 52.° 0 produto
dJ. taxa deexplorJ.y50
e COllsen-J.<;:lo e os lucros dJS centrais
hidroeletricas
adminish-J.dJ.s 'pcbs J.ssociayoes de regJ.ntes
e uenenc:arios
re"erterao
para as respeeti,-as
associay.oes
depois
de
deduzHhs:
1. A quotJ. que for fixllda para 0 fuudo
de fiuan,
ciamento,
n:lO superior
a 3 por cento do \"310r cia taxa;
2. A quota
dev:oJ. em reb\,ao
as pJ.rtes das obras
que, llOs terrnos dos regulamentos,
nao sejam
explu1"J.OJS e consen-ac1as
pelas J.ssoeiJ.\,oes.
Art. 53. 1'J.1"te 00 p1"oduto das tnas
de e:>.:plorJqao
e c:ouserya~ao
de cJ.da oura e demais receitas
dJS associ J \,oes de re ,?aJlt es e beneficiarios
d e'.-er8. em conformicil1de corn ; que constar
do respeeti yo ;egu;alllen
to,
ser a tn buido a um fundo de reserva
proprio
de cada
assoc:J.<;:lO d.estinJ.do
renoYayao do equipamento.
0

a

C)

Fixa~o,

Iiquida~ao

e cobran9a

das taxas

Art. 54.° Os encJ.rgos
anuai~ relativos
as b:s:as de
rega e beneficiayoo
e de explorayao
e conservayao
poderao nas 0 uras de rega ou mistas
de rega,
defesa e
en:>.:ugo ser distribuidos
pelos beneficiarios
de cJ.da
o ura pr.oporcionJ.lmente
it area beneficiada
ou a agua
eonsuIDlda
ou em f,on<;oo destes dois factores,
sem prejuizo do disposto
no artigo 5G.o
§ unico. Quando na reparti\,ao
dos encargos
se lltender ao volume
de agua consumida,
poo.erao scr fixados
COllSUll1"tl""'S
minimos
anuais
e adoptar-se
coefic:entes
de
reduC':lo para os volumes de .agua fornecidos
a culturas
reg-adas durante
os periodos
de maiores
disponibiEdades de agua.
Art. 55.° Nas obrJ.s de defesa e enxug'o a distribui,·.ao dos encarg-os sed. feita proporc:ionalmente
?I a1'eJ.
belH,nciJ.(1:l,
sem prejuizo
do disposto
no J.r!;go segUlllre.

..\1"1. 5(;." "!\:l rep:lrtic,';/o {Jus eucarg-o,; pe]os bClldic·i:lrio,; <1(~ c:lCh olJra por1era atcnol';'-se
ao illl"rI:SS(;
(;COlllllllico " slH;.ial cia:; cuHurlls,
:IS
corresl'0udelllr:'

d.ota<:.oesde .rega, as mellores ou piorc~scoudiyves efec<:ao_.6 conserva(iao das di .•..
ersas obras, a satisfazer as
tIvas da :rega ou do~nxugo e a valorizayJo das produdespesas comuns do. sua administra<:ao e a adiantar
yves nas areas beneficiadas.
as quantias necessarias para assegurar a e::-;:plorayaoe
§ uniC{)~A entidade que tiver a seu cargo a liquid aconservayao das obras no peTiodo inicial ate a primeira
yao e cobranya ·das t=:as podera, mediant.e ponderayao
cobranya das ta::-;:asrespectivas.
dest.es factores, estabelecer coeficientes a aplicar a "k'1.::-;:a § unico. Os reembolsos a que der lugar a aplicayao
media, sem prejuizo do montante global das ta::-;:asatrido disposto no corpo deste artigo serao feitos a ta::>:a
bUldo a obra.
de juro d.e 2 por cento, nos prazos que £orem fi::-;:ados
Art. 57. A liqnidayao das taxas sera feita pelas assopela Junta de Hidra ulica Agricola.
ciayaes Je regantes e beneficiarios, com as e3:C€pyOes
Art. 64.° Sao receitas do fundo de financiamento:
previstas nas alineas a) e b) do artigo 31.
1. Uma contribuiyao das associavoes de regantes e
Art. 58.0 Para efeitos de reclamayao, a liquidayao
beneficiarios estabelecida em percentagem do. taxa de
explorayao e conserya9ao;
das taxas deTera ger precedida da afixayao dos respectivos mapas ate a data que for determinada no regu2. Uma percentagem da taxa de reg a e beneficia 9a0 ;
lamento de cada obra.
3. As receitas cornplementares resulbntes da utili§ 1. As reclamayOes serao dirigidas a Jirecyao das
zayao das aguas para os fins a que se refere 0 § unico do
associayoes Je regantes e beneficiarios ou a Direcyaoartigo 45:, quandorecebidas ,pelo Esbdo e depois de
-Geral dos' Serviyos Hidraulicos, conforme os casos,
deduzidas as quotas correspondentes it amo-rtiza9ao do
CllStO dessas obras, sempre que u tal haja lugar;
no prazo de quinze dias, a contar da afixayuo dos mapas,
4. Os saldos de explora9ao das centrais hidroeleedevendo ser .t.odas resolvidas nos novenb dias seguintes.
tricas que, nos term os dos regnlalllentos das obras, sejam administrados pelo Esbdo, depois de Jeduzidas as
§ 2. Das decisoes que desatendam as reclama<:oes
quotas correspoudentes :t amortizayao do custo dessas
havera recUISO para 0 COllselho Julgador, a interpor
instala9oes;
no prazo de trinta dias, a contar da notificayao da
5. Os subsidios ou dotayoes Tecebidos do Estado ou
decisao; de-velldo todos os recursos ser j ulgados ate 31
dos org<anismos de coordenayao economica.
de Outubro.
§ unico. As percentagens a que se re£erem os n:' 1 e 2
§ 3. As reclamayoes e recurSOS sobre liq uidayao de
serao fixadas pela Presidellcia do Conselho, sob protaxas nao t.erao deito suspensivo; sendo obtido proposta da J nnb de Hidraulica Agricola.
vimento, far-se-a, no primeiro pagamento posterior a
Art. 65: 0 fundo de finallciamento sera adminisdecisao final que vier a ser tom-ada, a deduyao correstrado pela Junta de Hidraulica Agricola, cujas despepondente ao que tiver sido cobrado em excesso.
sas ficarao a cargo dele.
§ 4. No caso de nao provimento, havera lugar ao
Art. 66: 0 Governo pubIic:n<l dentro de sels meses
pagamenta de custas, na importancia das despesas a
a J-egulamento do fundo de fillnllciamento.
que a recla~ayao e 0 recurso tiverem dado causa.
Art. 59. A cobranya da taxa de explorayi:io e con·
servayao sera feita. directament-e pelas associayaes de
regantes e beneficiarios, com as excep<:ves a que se refer em as alineas a) e b) do art.igo 31.
§ 1. Quando as obra·s tiv-erem sido entre!::ues as associa90es de regantes e belleficiarios, a ~importancia
cobrada sera depositada a ordem da respectiva direc9ao, na Caixa Geral de Depositos, Credito e PreviArt. 67: 0 IllStituto Geog-nifico e C:ldastral promodeucia, depois de deduzidas as quotas a que se refere
vera a organizar;:ao on a re,-i;:Jo do cadastro das te-nas
o artigo 52:
abrangidns pelas obras de beneficia(iiio hidroagrico1a
§ 2: Logo apus a cobran<:a, a quota para 0 Fundo
ate ao fim do 2: periodo a que se refere 0 artigo 7.°,
de Finunciamento sera depositada nu Cai:s:a Geral de
com base nos elementos que para 0 efeito the serao
Depusitos, Credito e Pre,·idellcia. a ordem da J uuta
oportunamente fornecidos pela Direcyao-Geral dos Serde Hidraulica Agricob, e a quota rebtiva itS partes
vi~os Hidra ulicos.
das obras cuj a explora9uo e cons-erva<:-aonao perten9am
§ unico. ~os casos em que houyer necessidade de
;ISassociayoes eiltregue nos cofres do Tesouro, mediz.nte
proceder ao leyantamento de plantas parcel ares e a.
guias de receib. emitidas peb Direcyao-Geral dos Sercolheita de elementos cadastrais aplicar-se-a 0 disposto
vi90S Hi<1raulicos, cabendo a 8.~ Reparti9ao da Direcno artigo 13:
yao-Geral da Contabilidade Publica escriturar o. resArt. 68: Os ele-mciltos cadastrais das obras de fopectiTo llipvime-nto.
mento hidroagricola serao postos em reclamac;ao pelas
Art. 60: Os mapas de liquida<;ao cia ta:s:a de rega
associa<:oes de regantes e beneficiarios ou pela entidade
e beneficiayao serao, logo que concluido 0 prazo de
que as substitua, nos termos e para os efe-itos estabelerecbma9ao, remetidos as 5eCyoes de finan9as dos concidos no Decreto-Lei n.O 36505. de 11 de Setembro
celhos respectiyos, para efeitos de cobran<;a.
de 1947, que aprg,'Vou a organiza<:ao dos ser,i90s de
Art. 61: Na faIta de pagamento voluntaria de qualayalia(iao do cad~'stro geometrico da propriedade rusquer das taxas no prazo de trinta dias, cOlltado do term'.)
tica.
do prazo para reclamac;ao, serao as lllesmas cobrada~
§ I: .Alem das clementos cadastrais constitui funcoercivamente pelos tribunai-s das execu90es fiscais.
damentir de reclama~-ao a inclusiio do predio ua area
Art. 62: 0 encargo do pagamento das taxas de rega
beneficiada ou a sua esclusJo deb.
e beneficiac;ao, bem como das ta::>:asde explarac;ao e
§ 2: Para aplicayli:o"do disposto no corpo deste arconser,a<:ao, constitui onus 5ujeito a registo, nos ter-'
tigo as associayoes de rebantes e beneficiarios ou a enmos e para os efeitos previstos no C6digo do Registo
tidade q11C as substitua teriio <,ompetencia equivalente
PrediaL
a conferida as juntas cad~lstrais concelhias pelo Decreta-Lei u: 36 505.
D) Fundo de financiamento
Art. 69: Para efeitos de apreci<l<:Jo e julg-amento
<1asrcc]nll1a<:oes e reCIlrsos respeit:llltes ao {;ana5tro da;:
Art. 63. :8 criado 0 £nnoo de final1cinm~l1t'0para a,
ohras Jlidroagricolas farao p:nte do consell!o de cadasobras de fomento hidrongric0Ja. destill:1r10 a finalH·i:1r
fro quP. flll1ciona junto ell>Inslitnt(l G('ogr<inro e Caas despes<\s fortuil-as ou -cxt-r;JonlimlTiascom a e"plrw:l0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2." SEMESTRE -lD59
--------_._._--------------------_._--dastral representantes
da ·Direcyao-Geral dos Serviyos
Hidraulicos e da associayao de regantes e beneficiarios
interessada:
Art. 70. Resolvidas as reclamayoes e recursos, a
Instituto
GeoO"rafico eCadastral
ennara a Direcgao-Geral das Co~tribui~oes e Impastos e a Direcgao-Geral
dos Servi\,os Hidraulicos
as elemento>- cadastrais,
a
transmitir
par esta ultima as associagoes de regantes
e beneficiarios interessadas, que as completarao com a
indica\'ao do regime das taxas de explora\,ao e conser.-vayao e de rega e beneficiayao, de acordo com os respectivos regulamentos.
_ "
.
Art. 71. A secyao de finanyas procedera a mSCTl\'aodos ·predios au correc~.iio das insc~iQoes efectuadas,
de harmonia com os elementos recebldos.
§ 1. Ko caso de as predios serem beneficiados apenas em parte, Jar-se-a a inscriyao do todo sob 0 mesm0
numero, com especificagao das duas partes.
.
§ 2. Da matriz predial devera constar a llumero .atnbufdo no cadastro a cada predio au parcela beneficlada.
Art. 72: Efectuadas as inscriyoes dos predios na ?1atriz, au as necessarias correcyoes, nos termos dos arhgos
anteri,ores, as ·secQoesde finanyas comunicara.o as associaQoes de reo-antes e beneficiarios au ;t enhdade que
as substitua ~snumeros
de inscri9ao e 0 rendime.nto
coleetavel dos pnidios para serem transcritos JlO reglsto
cadastral.
Art. 73: R-€{;ebida a comunica.yao de que se encontram feitas as inscrigoes e correcyoes na matriz, as. associagoes de regantes au a entida~e que a~ substJtua
requererao a conservat6ria do reglsto. predwl com pe. tente a descriQao dos predios abrangldos no cadastro
: e a inscriQao, a favor do Estado, do onus a que se re-.
fere a artigo 62:
. _
§ 1. Os requerimentos sera a instruidos com cer~ldao
de tear da inscricao
predlO~
~ matricial dos respechvos
.
.e com certidiio, extrafda do cadastro preVlsto no artigo 67:, da qual deverao constar as bxas anuais correspondentes a cada predio e a sua especle.
§ 2. Se as predios j a esti verem descri tos, de-ver::ia
descriQao ser actualizada,
oficiosa l1lellt", de h:Unl Ollla
com as alteraQoes resultantes do cadastro, desde qu~ se
mostrem confirmadas peb certidao da respechva mscriyiio matricial.
.
Art. 74: Efectuado a registo, as conservadores enVlarao as associagoes de regantes au a entidade que as
~ubstitua a correspondente nota.
§ unico. A nota do registo substituini a passagem do
certificado.
Art. 75: 0 Instituto Geografico e Cadastral, as secgOes de finangas e as conservat6rias
do registo pr~dial fornecerao as associaQoes de regantes e beneficwrios, ou it entidade que as substitua,
as elementos
necessarios para manterem actualizadas as plantas cadastrais e a fndice alfabetico dos propriebirios das zonas
beneficiadas.
Art. 76. Os servigos competentes do Minis~erio das
Finangas providenciariio no senti do de as pnidlOs beneficiados pelas obras de fomento hidroagricola
serem'
sujeitos ao regime de cadastro geometrico log~ que a
obra entre no 4: perfodo a que se refere 0 artJgo 7:,
se a nao tiverem sido antes.
§ 1. Os mesmos serviyos promoverao a reVISaO do~
cadastros das zonas beneficiadas que tiverem sido organiz.ados_ antes de a explorag:io das teTras ter atingido 0
seu pleno desenvolvimento.
§ 2. A Junta de Hidra.ulica Agricola hra a resrectiva cOlUunica<;::toao Instituto Geog-rafico e Cadastral,
c a Direcyn.o-Geral dos Sen-igos Hield.ulicos pura ;l sua
d_isposiyilo os elementos de <jue di",pusl'r e forclll dl'
interesse p:lra a cfeito.
0
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Art. 77: :£ obrigat6ria a utilizayao da agua de reo-a
b
oas areas dominadas pelos canais em fnncionamento
c
hem assilll a e:>::ploTagiioadequada das terras defendi-'
das e enxutas, ficando a Governo, na faHa de cumprimenta destas obrigayoes, com a faculdade de e:>::propriar as terras par litilidade publica.
Art. 7S: Se a agua deixar de ser utilizada pelo usufrutuario au pelo fiduciario, aplicar-se-a a disposto no
artigo 2249: do C6digo Civil, sem prejuizo, quanto ao
fiduciario, do disposto no artigo 18G8: do meSillO c6digo.
S 1.0 Nesta hip6tese, a e:>::propriaQao s6 teri lugar
quando, notificado a proprietario
au fideicoillissario,
estes deixarelll de esercer a faculdade couferida par
aquele artigo.
§ 2. 0 requerimento sera apresentado no prazo de
sessenta dias, a contar da notificagao.
Art. 79: Se a :igua deixar de ser utilizada pelo arrendatirio
au parceiro, 0 propriebirio tem direito de
fazer cessar a respectivo contrato e de exigir dele;; perdas e danos.
Art. 80: _\ expropriac;'iio par utilidade publica sera
promovida pcb Junta de Colonizaguo Interna ou !DStituto que a substitua e podera ter lugar sempre que
se vcriticar llao ter sid a a tingiclo:
1. A meio do 3: periodo a que se refere a artigo 7.0,
uma intellSidade de e:>::plorayao igual a 50 par cento,
pdo menos, da exigi\'el no 4.° periodo;
2. A partir do infcio do 4.° periodo, a iutensidade
de esploraQiio e:>::igida pelo n.O G do artigo 1-1:
§ unico. Compete ao Consello de Ministros a declara~ao dc uiilidade publica, sob pa1'ecer do. Junta de
Hidr:iulica _-\.~Ticola.
Art. 81.° _-\.s illdcIlllliza9ues devidas pebs expropria\'ues !'er;IO £ix~,das de harmonia com a disp05tO lIO 01'tigo 22.°, n;lo podcndo exceder as ,pre<;,osm;isimos £X:1do> p:ll'a :1, respecti\':1s clas~es, acrescidos dos valores
clas benfeiloJi:Js e do ar\'oreclo, quando e::s:istirem.
§ 1.0 Os pregos sera a actualizados em fun930 da vari:l(;:Jo do iudice de !)1"C\'05 por grosso do Instituto ::\acional oe E,;tatistic::l.
§ ~.Q:\::I L,lia de ::Icordo cntre a Junta de Coloni%;\<;·Jo
IntcJU::! e a e"p1'opriado, a inde-mniza<;~lo scra detennin,H,b pelos tribUl)ais comuns, nos terDlos da legislar;Jo geral que regula as expropria<;oes par utilidade
publica.
.
Art. 82. A adapta~ao ao regadio e a exp]or:J9:io das
terras oenefici:ldas pebs obras de fomento hidroagricola ~er;lo assistirlas tecnicamente peb Direc\,'ao-Geral
dos SeniQo5 Agrfcolas, com a colaborayJo; sempre q~e
neces<lria, dos restantes departamentos
da Secretana
.de Estado da Agricultura e dos dcmais serviQos do Eotado e dos orgallislllos de co'ordenayao economic:l, de
modo :l colher-se a lll:lior rendimento das 0 bras e"ecutadao.
&
§ 1: A Di1'ec\,'Jo-Geral dos SeTYi~os Agricolas promOYed. a operfei,oamento
profissional dos agricultores
e trabalh::ldores rurais nas praticas do regadio, designadam~te
par ineio de escolas de regantes.
Os beneficiarios das obras serao instruidos sobre os
tipos de explorayao cultural mais conveniente's, de harmonia com a que estiver estabelecido nos re5pectivos
reg-ulamentos das obras, nlOvime-nta.y30 e prepara,ao do
sofa, formula5 de oduha9Jo e pniticas culturai;: a~onseJhi.veis, em conformidade com as resultadC\5 obbd05
nos camJlos C pastas experimeutais a instalar e ::I manter no nlllllC1'l1Decess,irio :l. cada ZOI1:1benef1cl:loa, segundo plano ~ll'rO\·.~H.lo
Jldo Gove-rno.
0

0

~ 2.n S"lll i'l'l'.J1I1%0 ,10 pagamen[o
{' hPll{,{i<·i:II::I<I (' d(~ p~pl{lL)(::i()
(.

d;lS

taX:l:'

("(lII~C'rY:H':I"

de re"::!
l\0,1 ...
::..-

ser retir:1da a ag-ua de reg-a aoS pr,sdios em que se verificar que, em vez das cul~ras aconselhadas, suo praticadas outras sem interesse eeonomico no regadio.
Art. 83.° Quando se verifiquem circunsUincias excepeionais que afectem gravemente a explora~ao das
terras beneficiadas pelas obras de fomento hidroagricola, 0 Governo pod era suspender,' durante esse peri?d~,
o pagamento do. taxa de rega e beneficia-yao, au dImlnuir a ·seu montante, nao sendo de aplicar par todo
esse tempo 0 disposto .no artigo 80.°
.
Art. 84.° A Carra Geml de Depositos, Cred~to e
Previdencia, pela Caixa Nacional de Credito, medIante
parecer favoravel do. l'espectivo. associayao de regantes
e beneficiarios e com as garantias 5uficientes, c?nceden!. creditos aos agricultores das zonas benefiCIadas
pelo.s obras de fomento hidroagricola.
Art. 85.° Precedendo deliberayao -tomada em assembleio. geral pOl' maiorio. l'epresentativo. do minima de
dais teryos da area das t-erras beneficiadas, poderiio as
associayoes de regantes e beneficiarios ser autorizada~,
pOl' despacho do Ministro das Finanyas e do Secretano
de Estado do. Agricultura, a contrail' emprestimos na
Carra Geral de Depositos, Credito e Previdencia, para
facilitar a sua instabyiio e apetrechamento.
§ unico. Os predios dos associados respondem pelo
pagamento dos juros e anuidades de amortizayao dos
em prestimos.
Art. 86.° 0 Secretario de Estado do. Agricultura podeni autorizar a Junta de Colonizayao Interna au instituto que a substitua a conceder emprestimos as assoc:iayoes de reg antes e beneficiarios nas condiyoes de
prazo e juro estabelecidas peb Lei n.O 2017, subshtuindo as garantias exigidas aos particulares naq uela
lei pelas previstas no artigo anterior.

Art. 87.° Os beneficiarios das obras de fomento hidroagricola, au suas subsidiarias, sac obrigados a respeibr os pianos de distribuiyao de agua aprovados. e
a d:lr passagem pelos seus predios as aguas de rega, em
conformidade com os referidos pIanos de distribuiyao,
e 0.0 pessoal encarregado do. explorayao e conservayao,
devendo' os prejuizos dai resultantes
ser indemnizados pela entidade que ti"ver a seu cargo a ex pIora9ao e conservayao do. obra, pela forma prescrita no artigo 20.°
§ 1.0 A infracyao 0.0 disposto no corpo' deste artigo
wra punida. com multo. i1e 100$ a 1.000$ a aplicar
pelo juri avindor do. associayiio 'de regantes ou pela
Direcyao-Geral dos Servi90& Hidraulicos, conforme as
casos, de harmonia com a gra,idade do. infracy5:o.
§ 2.° Do. aplicayao da multa havera recurso para
o Conselho J ulgador, -a interpor no prazo de trinta
dias.
§ 3.° Af> multas que nao fOTem pagas voluntariamente no prazo a que se refere a paragrufo anterior
serao cobradas pelos tribunais das execuyaes fiscais.
§ 4.° As multas constituem receita d-a associayao de
regantes ou do Estado, consoante a entidade que as
aplicar.
Art. 88.° As quanti as entregues pelas aS50cia~oes de
regantes e beneficiarios nos cofres do TesoUTo, de harmo~ia com 0 disposto no § 2.° do artigo 59.°, e, bem
a:~;lm, a pro-du:t~ das taxas de explorayao e conserva«0.0
.cobradas duectamente
pela Direcyao-Geral dos
Se:r:..vIYOS
J:!:idraulicos nos casos previstos neste diploma
se~uo c_onslgnadas a cobertura das despesas da referida
DlTecY<.lo-Geralcom a exploray:lo e cOllSerVayao das
obras a seu cargo.

Art. 89. As obras concluidas na vio-cncia do. Le:
n. ° 1949, de 15 de Fevereiro de 1937 ° bem como as
auras em. curso, in~c~adas ao aurigo do disposto DO.
m~smalel, fic~m sUJeltas, na parte aplicavel, aos preceltos deste dIploma, salvo nos casos seguintes:
1.£ mantido 0 disposto no Decreto-Lei n.O 39 601,
de 3 de Abril de 1954, em relayao 0.0 reembolso das
quantias ad:antadas
pelo Estado para execuyao da
obra de defesa e enxugo do. Leziria Grande de Vila
Franca de Xira, sendo de 2 pOl' cento a taxa de juro
a aplicar e cessando 0 pagamento do. taxa de reo-a e
b~neficjayao depois de efectuado 0 reembolso °pre_
"lSto.
2. Nao haver a lugar 0.0 pagamento de taxa de rega
e beneficiayao relativamente aos predios dos aproveitamentos hidroagricolas de Magos e Alvega cuj a taxa
tenha sido remida.
- § unico. As tax as de rega e beDeficiayao em cobranya
e a cobrar nos aproveitamentos hidroagricolas a que
se refere 0 n.O 2 serao re,:stas, fomando-se em conta
o montante das taxas j a pagas.
Art. 90.° A taxa de rega e beneficiay:lo na 0 bra do
rio Lis sera calculada, para efeitos do disposto no
artigo 48.°, tomando para base a importancia a que
se refere 0 artigo 3.° do Decreto-Lei n.O 35559, de
28 de Maryo de 194G, adualizada pela forma preyista
no artigo 50.°
Art. 91.° Sem prejuizo da oportuna utilizayao para
que foram pre"Vistas nos projectos, poderao as aguas
destinadas a rega de terras que ainda nao se encontrem no 3.° ou 4.° periodos a que se refere 0 artigo 7.°
ser utilizadas nas restaDtes terras do. meSilla obra hidroagricola, j a entradas naqueles periodos, media.nte 0
pagamento das taxas pebs tarifas correspondentes as
dotayoes de rega normais.
Art. 92.° Serao entreg-ues i Junta de IIidraulic:l
Agricola as importancias depositadas na Caixa Ger:tl
de Depositos, Credit.o e Previdencia., provenientes da
explora~ao das centrais hidroelectricas construidas ao
abrigo do. Lei n.O 1949, que, nos tcrmos dos regulament.os pertinentes, nao yenham a ser entregues as
associa90es de regantes e beneficiarios.
§ unico. A constituiyao dos fundos de reintegra~ao
dos equipilmcntos dessas centrais fica a cargo da Junta.
Art. 93. No periodo de seis meses, contados a partir do. data do presente diploma, a Dircc9ao-Geral dos
Serviyos Hidraulicos elaborara, para ser promulgado
pelo Governo, mediante parecer da Junta de H:dra ulica Agricola, nos termos do n.O 1 do artigo 41.°, 11m
projecto de regulamento respeitante a cad a uma das
obras de fomento hidroagricola, ou blocos seus constituintes, concluidas na vigencia da Lei n.o 1949, de
l.J de Fevereiro de 1937, em que ja tenha decorrido
o prazo de cinco anos sobre a sua entrada em exp 10ray5:o. Tais proj ectos de regulamento conterao os pIanos de amortizayao das respeetivas obras e os criterios
de reparb;ao pelos beneficiarios dos encargos de amortizayao e de explora9ao "'e conservayao.
Semelhantemente se procedera, no prazo de nm anD,
a partir da data referida, em relayao as demais obras
de foment-o hidroagricola concIuidas na vlgencia da
Lei n.O 1949 e as que se encontram adualmente
em
curso de execuyao.
§ unico. 0 regulamento orientar-se-a de acordo com
os principios :fixados no presente diploma e tera em
considerayao, em cada hipotese, a periodo decorrido
desde a entrada em explora9ao do. obra, bem como,
sempre que for caso disso, 0 montante das anu:dades
das taxa;; de rega e beneficia\1io cobradas dos benefici:5rios.
Art. 94.° As associa~oes de regantes c beueficiarios
ji constit.uidas au em organiza\ao i data do pres<.'ute
0

0

A

diploma continuarao,
at~~ ser promulgada pela Secretaria de Estado du A.gncultura
a sua .nova regulamentavao, a reger-se segundo os respe<:tIvos estatutos
e 0 Decreto n.O 28 653, de 16 de Maio De 1938, na
parte nao expressamente
alterada
por este decreto-lei.
Art. 95.° As duvidas que Se suscitarem na apEcayiio
do presente Diploma serao resolvidas por despacho da
Presidencia do Conselho.
Publique-se

e cumpra-se

como nele se contem.

Payos do Governo da Republi~a, 20 de Novembro De
1959. - AMERICO DEUS RODRIGUES TROMAZ- Antonio de Oliveira Salazar - Pedro Theotonio PereiraJulio Carlos Alves Dias Botelho Mom:z - Arnaldo
Schulz - Jotio de Matos Antunes Varela - Antonio
Manuel Pinto lJar~osa ~ Afonso MagalluJes de Almeida Fernandes - Fernando Quintanilha Mendonya
Dias - Marcello Gonyalves Nunes Duarte Mathias Eduardo de Aranies e Oliveira - Vasco Lopes AlvesFrancisco de Paula Leite Pinto - Jose do Nascimento
Ferreira Dias Junior _ Carlos Gomes da Silva Ribeiro- Henrique Veiga de Macedo - Henrique de M1:randa Fasco'ncelos M a.rtins de Carvalho - Luis Quartin
Graya.
D. do G. n.' %0.

Considerando quc para a execu9uo de tais t1'abalhos,
como se veri fica do respectivo ca-derno de encaTgos, esta
fixado 0 prazo de 330 dias, que abrange parte do ana
de 1959 e do de 19GO;
Tendo em vista 0 <1isposto no artigo 22.° e seu § 1.0
do De<:reto-Lei n.o 413:"75, de 19 de Novembro de 1957;
1]sando da faculd~).(le conferida
pelo n.o 3.0 do o.rtigo 109.0 da Constituiyiio, o Governo decreta e eu promulgo 0 seguintc:
Artigo 1.°.:£ aut.orizada a Comissao Administrativa
do Plano de Obras cia Cidade Universitiria
de Coimbra a celebr:u contra to COlliArnalda Jose cia Costa para
a execuyao da empreibda
de < Fornecimento e assentamento do mooiliario de madeira para 0 corpo m das
instala90es .:Jcademicas da Cidade Unive1'sit:J.ria de
Coirnbra», pela import:incia de G9G.620$.
Art. 2.0 Seja·qual for 0 valor DOStrabalhos a realizar,
nao podera a Comissao Administrativa
do Plano de
Obras da Cidade Uniyersit:lria de Coimbra despende1'
com pagamentos relativos aos trabalhos executados, pOI'
yirtude do cont1'a.to, m,lis de 50.000$ no corrente ana
e 646.620$, ou 0 que se apurar c-alliOsaldo, no ana de
1960.
Publique-se

e cumpra-se

como nele se conwm.

P,l\'OS do GUYel"110da ltepublica, 20 de Novembro de
1959. - A~ltRICO DEUS RODRIGUES THO>IAZ- Antonio de Oliveira Salazar - A.nt6ni-o Manuel Pinto Barbosa - Eduardo de A mntcs e Oliveira. I). do G. u.' """.

Decreto

n.O

42666

Considerando que fai adjudicada a fi1"l11ai\fampril
dos Sant-as Batalha, L.d', a empreitada de cOllslrw,.ao
da cadeia comarcii do Sabugal;
Considerando que para a exe<:uyao de ta is 0 bras,
como Se veri fica do respectiyo caderuo de ellcargos.
esti fixado 0 p1'azo ate 31 de Dezembro de 19GO;
Tendo em vista 0 disposto Jlo a-rtigo 22.0 e seu § 1."
do De<:reto-Lei n.O 41 375, de 19 de Kovemo1'O de 1957;
Usando Da faculdade conferida pelo n.o 3.° do a1'tigo 109.° da COllstituiyao, 0 GO\'eruo decreta e ell
.promulgo 0 seguinte:
Artigo 1.0 :£ autorizad;:J ;:J Direcyao-Geral dos Edificios e Monumentos Kaciollai,
a ceJebr:H contrato
com a firma 1bmpril
dos Santos Batallw, L.d&, para
execuyao da empreibda
de constru9ao da cadeia comarca do Sabugal, pela importancia de 1:339 .OOO~.
Art. 2.° Seja qual for 0 valor Jas obras a realizar,
uao podeni a Direcyilo-Geral d,os Edificios e Monumentos N acionais despender ~Olll' pagarnentos relati,os ~5
obras executadas, por virtude do cantrato, mais de
400.000$ no corrente ano e 939.DOO$, ou 0 que se
apurar como saldo, no' ana de 1960.
}lubJique-se e cumpra-se

como nele se coutell1,

Pa\os do Governo du Republica, 20 de K o'l'embro de
1959. - AlIERICO DEDS RODRIGU:j>S1'Hml.-I.Z- Antonio de Oli.,;eira Salazar - Antonio J[anuel Pinto Barbosa - Eduardo de A.rantes e Oliveira. D. do G. n.O ~GS.

Comissao Administrativa
do Plano de Obras
da Cidade Universitaria de Coimbra
Decreto

n.O 42667

COll:;ideraud" C'juefoi aJjudicada. a Am;11do Jose J:t
Cosb. a empn,ibda Je «Farnecimento e assenhllneuto dn
lllobili,irio de lU:tdeira para 0 cor]1O III Jas iustala~'oe"
:tcademicas da Cilbdc Uniycr,it:1Tia dc C"illlbrall;

Porta ria n." 17435

lfanda. 0 GO\'eTno daRepublica
Portuguesa,
pelo
Ministro das Comunie:1r;oes, de harmouia com 0 disposto
110 artigo 9G.o do Estatuto das Juntas Aut.onomas dos
Portos, aj)ro\'ado pelo Decreto-Lei n.o 37 754, de IS de
Fenreiro de 1960, mant-cr .em vigor 0 Regulamento de
Tarifas da Juuta Autonoma dos Portas do distTito de
Ponla Delgada,
ilprovado peb p()1·taria n.o 15 371,
de :) de :3faio de 1966 com as -seguintes altera~oes:

c)

As em oa rCilyoes Iie r.e<:r-elO,1I,lCIOUa
IS e estrangeiras;

No a1'tigo 95.0 a expressiio e: amarra1' e desama1'rar
esp~asnseni
substituida
pOl' «amarr;:Jr ou <lesarnarrar
eSpI:1.Sn.
."T1TULO VI
A1't. 113.0

.

§ Unico. Quando as telefoues referidosno
corpo
deste artiga- sej am utilizados em comunicay{ies para
fora...Ja ilha deS.
Miguel, ficaro os 1'equisi tan tes
1'esponsanis pelo pagamcnto das impDrtancias aas
H""pecti\'as chamadas.

Fornecimento

J..rt. llS.o-A.
;" cmoarea,\oes

de agua

Pelo forllecimculo de agua po ta ",:,1
cohram-sc as seguintes taxas:

Qll:tlldo fOTlleci{la n;lS tomas de .ag-ua do, cais,
pOl' llld-l"O
Guhico, 10$.
.

