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Lei n.o 78/88
de 7 de Ju/ho

Aut~ ao Govemo para alterar 0 prazo de empr6stimo previsto
na lei n.· 32182,de 30 de Dezembro

A Assembleia da Republica decreta, nos termos dos
artigos 164.", alinea h), e 169.°, n.o 2, da Constitui-
~ao, 0 seguinte:
Artigo I." Fka 0 Governo autorizado a prorrogar

ate 31 de Dezembro de 1990 a prazo para a utiliza~ao
do ernprestimo de 1000 mil hoes de escudos a Republica
Popular de Mo~ambique, autorizado pel a Lei
n." 32/82, de 30 de Dezernbro.
Art. 2. ° A presente autoriza~ao legislativa tern a du-

ra.;iio de 90 dias a contar da data de publica~ao desta
lei.

o Presidente da Assembleia da Republica, V{tor Pe-
reira Crespo.

Publiqlle-se.

o Presidente da Republica, MARIO SOARES.

Referendada em 23 de Jllnho de 1988.

lei n.o 79/88
de 7 de Julho

Aut~ ao Govemopara aprovar as basesgerais do emparcela-
menlo e fracciollamento de pr6Iios rUs1icos e de 8••••. ~ 1IlJi·
colas.

A Assembleia da Republica decreta, nos termos dos
artigos 164.°, alinea e), 168.°, n.o I, alinea n), e 169.°,
n. II 2, da Constitui~ao, 0 seguinte:
Artigo 1.0 Fica 0 Governo autorizado a legislar:

a) Com 0 objectivo de aprovar as bases gerais do
cmparcelamento e fraccionamento de predios
rusticos e de exploral;oes agrfcolas, nomeada-
mente no que concerne ao respectivo ambito;
wmpetencia para as iniciativas das opera~oes
de emparcelamento, bem como para 0 incen-
tivo e coordcnac;iio dessas mesmas operac;6es;
formas que podem assumir as opera~6es de em-
parcelamento; constitui~ao de reserva de terras;
regime de equivalencia dos terrenos emparce-
Jados; transferencia de direitos, onus e encar-
gos decorrentes das opera~6es de emparcela-
mento; publicidade das operac;6es; explorac;ao
c conservac;ao das obras conexas do emparce-
lamento; direitos de preferencia; fracciona-
mento e troca de prcdios rusticos; fracciona-
mento de explora~iio agricola e limites minimos
de superfkie dos predios rusticos;

b) No sentido de criar urn regime especial de apoio
financeiro e urn regime fiscal aplicavel as ope-
ra~6es de emparcelarnemo ou de fracciona-
mento.

Art. 2.° A autorizac;iio concedida por esta lei tern
a dura~ao de 90 dias contados a partir da sua entrada
em vigor.
Art. 3. ° A presente lei cntra em vigor no dia ime-

diato ao da sua publica~iio.

Aprovada em 19 de Maio de 1988.

o Presidente da Assembleia da Republica, V{tor Pe-
reira Crespo.

Publique-se.

o Presidente da Republica, MARIO SOARES.

Referendada em 23 de Junho de 1988.

Autorizal;8o IegisIativa ••• proceder it lIIt8raI;io de I'Bdacc;Ao do IL· 1
do artigo 68.· da lei n.· 21/85. de 30 de JuIho IEstatuto dos
Magistrados Judiciais).

A Assembleia da Republica decreta, nos terrnos dos
artigos 164.0, alinea e), 168.°, n.o I, alinea q), e 169.°,
n. ° 2, da Constituic;iio, 0 seguinte:

E concedida ao Governo autorizac;ao para proceder
a alterac;ao da redacc;ao do n. ° I do artigo 68. ° da Lei
n. ° 21/85, de 30 de Julho.

A autoriza~iio referida no artigo anterior tern 0 se-
guinte senti do e extensao:

a) Legislar, com caracter interpretativo, de forma
a aplicar aos magistrados judiciais jubilados 0
disposto no n.O I do artigo 23. 0, referente a
participa<;iio emolumentar;

b) Evitar a desigualdade de tratarnento entre os
magistrados judiciais e os do Ministerio PU-
blico, dado que no n." I do artigo 124.° da Lei
n.o 47/86, de 15 de Outubro, Lei Orgfmica do
Ministcrio Publico, se estipula expressamente
que aos magistrados jubilados pode ser autori-
zada a atribui<;ao de uma participac;ao emolu-
mentar.


