MINIST~RIO DA AGRICUL TURA,
COM~Rc)O ·E PESCAS
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Decreto Regulamentar n.O84/82
de 4 de Novembro
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Com 0 fim de promover a ·administralt8o das grandes obras de fomento hidroagrfcola executadas pelo
Estado, foram instituidas em 1938 as associa~oes de
regantes e benefichirios.
As associ~6es de regantes e beneficiarios gozavam
de pe-rsonalidade juridica, tinham natureza coopcrativa e beneficiavam das regalias e isenyOcs concedidas pela lei as cooperativas agricolas.
'. Eram obrigatoriamente s6cios destas associa~Ocs
os proprietlirios, fiduciarios, usufrutuarios, enfiteutas,
parceiros e arrendatarios dos terrenos beneficiados
pelas obras de fomento hidroagricola, ou parte delas,
que lhes Cossem entregues.
Com as intervem;Oes previstas -no Programa da Reforma Agniria, publicado em anexo ao Decreto-Lei
n,O 203-e/7S, de 15 de Abril, Coram nacionalizados
~ predios rUsticos beneficiados. no todo ou em parte,
por alguns aproveitamentos hidroagricolas.
o Decreta-Lei n,O 407-A/75, de 30 de Julho, determina por sua
que,. na zona de intervcn~ao
da Reforma Agraria. as associayOes de regantes c
beneficiarios passem a ser dirigidas transitoriamcnte
por comissOes administrativas.
Tendo em vista a normaliza~ao da vida das associayoes deregantes
e beneficiarios a luz do novo
regime juridico das obras de fomento hidroagrfcola.
torna-se indispensavel regulamentar a constitui~ao e
fins dos 6rgaos de gestao destas obras. que irao subs·
tituir as actuais oomissfies administrativas, atribuindo-se aos agricultores interessados maior participayao
desde a concepcao das obras a sua gestao, explora~ao e conservar;iio.
Nestes termos. e em cumprimento do n." 1 do ar·
tigo 90. do Decreto-Lei n.O 269/82. de 10 de Julho.
o Governo decreta, nos termos da aHnea c) do artigo 202. da Constituiyao, 0 seguinte:

vez

0

0

REGULAMENTO DAS ASSOCIAGftES DE BENEFICIARIOS

CAPITULO I
Constitul~io

• fins

Artigo 1.°
(Naturezadas anocla~

de beneficiilrios)

As associayOes de beneficiarios sac pessoas coleetivas de dire.ito publico sujeitas a reconhccimcnto formal do Ministerio da Agrictiltura. Comercio e Pcscas.
Artigo 2.

0

(C~

des assoc~oes de beneficl8r1os)

A constitui~iio das associat;6es de bendidario~ 6
promovida em conjunto pela Direc~ao-Geral de Hidraulica e Engenharia Agricola e pela diree~ao regional em euja area de jurisdiy30 sc situe a maior
parte dos terrenos a beneficiar e a sua legaliza<,:ao
seta objeeto de portaria do Ministro da Agricultura,
Comercio e Pescas.

Artigo 3.°
(Competlncill do ••••
encarregedo de vfigftAnde d.

I) Manter actualizados os elementos cadastrais que
obr.)

o pessoal das associa~s de benefici4rios encar·
regado da vigilancia das obras e da distribui~iio das
4guas ter4 a compeiencia conferida 80S guardas no
Regulamento dos Servi~ Hidraulicos, prestando juramento perante 0 juiz da comarca a que pertencer
o respectivo cartiio.
Artigo 4.°
(~.)

Compete as associa~s de benefici4rios, para al6m
de outras atribui~
que lhes sejsm conferidas petas
estatutos:
a) Pronunciar-se sobre os projectos doe regulamentos definitivos das obras elaborados
pela Direc¢a-Geral de Hidntulica e Engenharia Agricola e propor as modifica~8
que entenderem convenientes;
b) Assegurar a explora~o e conserva~
das
obras de fomenta hidroagricola au das par·
tes destas que lhes forem entregues:
c) Elaborar os hontrios de regs, em futima colabora~o com a Di~o-Geral
do Hidriulica e Engenharia Agricola, e assegural' 0
seu cumprimento de harmonia com 08 prillcfpios estabelecidos nos regulamentos das
obras e as disponibilidades de 4gua;
d) Realizar trabalhos complementares destinados
a aumentar a utilidade da obra, de acordo
com os projectos elaborados pela Dire~o-Geral de Hidr4ulica e Engenharia Agricola;
e) Promover a cria~o e participa~o em unidades industria is e cooperativas, nos termos
da Iegisla~iio em vigor;
f) Elaborar em cada ana 0 oryamento das suas
receitas e dcspesas para 0 ano seguinte e
submet!-lo, com a acta da reuniio a que
se refere

g)

h)

1)
j)

0

artigo 10.°, A aprovaciio da Di-

re~o-Geral
de Hidr4ulica e Engenharia
Agricola at~ lJ data que for fixada no respectivo regulamento, enviando simultaneamente c6pia a direccao regional de agricultura respectiva;
Elaborar os mapas de liquida~iio anual das taxas de exploracao e conserva~ao e de bent>
ficia~iio, de harmonia com 0 disposto no
regulamento da respectiva obra, promov~r
a sua afix:a~iioe decidir sobre as reclamn~6es que, relativamente a eJas, sejam apresentadas pelos utentes, remetendo It Direc~o·Geral de Hidrautica e Engenharfa
A~rlcola os recursos que dessas decisoes
sejam interpostos;
Fazer directamente a cobran~a das taxas de
explora<;ao e conservac;ao e arrecadar as de·
mais receitas que lhes caibam;
Administrar as receitas e os bens pr6prios ou
entregues a sua administra~o;
Remeter as sec<;oes de finan~as dos concelhos
respectivos. para efeitos de cohran~, 08
mapas ~e liQuidac;ao das taxas de beneficia<;80e os l'ecibos pertinentes;

Ihes forem fornecidos em rela~iio aos prtdios
rUsticos situados na zona beneficiada;
m) Efectuar os registos da produ~iio anual das
terras beneficiadas;
n) Promover as ac~s de melhoramento do perfmetro que conduzam a uma utilizaGiio ra·
cional da terra e da ligua e fomentar 0 uso
das tecnologias de manejo de agua e do
solo mais apropriadas;
0) Assegurar a defesa e policiamento das obms
em colabora~ao com os servi~os oficiais como.
petentes;
p) Pronunciar-se sobre as reclamac6es dos beneficiarios relativas a mat6rias das suas atrl·
bui~es e deliberar sobre as transgressOes ao
regulamento da obra e aos estatutos;
q) Colaborar com todos os servi~os do Estado no
estudo e execucao das medidas atinentes ao
desenvolvimento t6cnico, econ6mico e s0cial da zona beneficiada em tudo quanto
respeita a realiza~o das obras, desde a fase
de conce~iio etas mesmllSj
r) Apresentar, para aprova~iio, a Dir~iio-Gera1
de Hidr4ulica e Engenharia Agricola, por
interm~dio da dir~o
regional de agricultura respectiva, urn relat6rio anual de que
constem os elementos necessarios para urn
perfeito conhecimento da forma como dt>
corre a exploraciio e conservaclio da obra e
dos resultados econ6micos e sociais da exploracao das terras, bem como das demais
actividades desenvolvidas. Desse relat6rio
anual deve :)er remetida uma c6pia a Direccia-Geral de Agricultura, a qual tenl de se
pronunciar sobre ele dentro do prazo de
30 dias.
Artigo 5.°
(P8rtI~)

As associa~s

de beneficillrios poderao fomentar a

cria~o e participacao em cooperativas e unidades industriais que tenham por objectivo a prestaciio de servi~
ou a aquisi~iio de sementes, adubos e fertilizantes, pesticidas e rnaquinas e 0 aproveitamento, comercializa~, transforma~o ou conserva~o de produtos agricolas das obras por elas administradas, nos termos dB
legislacao geral.
.
CAPITULO IT

Orgios da assocla~
SECl;A.O

r

Assembf.iagnl
Artigo 6.°
(Constitulc;io)

1 - A assembleia geral e constitufda por todos os
s6eios na plenitude dos sellS direitos ou seus representantes legais. Nas reunioes da assembJeia geral podem
ainda participar, sem direito a voto, os utentes a titulo
precario e 0 representante do Estada, sempre que

exista, cabendo a este ultimo 0 exercfcio da faculdade
prevista no artigo 51. do Decreto-Lei n.o 269/82, de
10 de Julho.
2 - Poderiio ser s6cios da associa~o de beneficiarios os empresarios agricolas e os proprietarios au pessuidores legitimos de predios rusticos situados na zona
beneficiada, os utilizadores industriais directos da respectiva obra e as autarquias locais consumidoras de
agua pela mesma fornecida.
3 - Sao considerados utentes a titulo precario os
agricultores e as entidades que, a qualquer tftulo, utiHzem fora da obra 8.guas regularizadas no perimetro.
quando as circunstancias 0 permitirem.
0

Quando a extensiio da obra 0 justifique, a zona
beneficiada sera dividida em blocos, nos quais os respectivos s6cios, para efeitos de representaeriio na assembleia geral, far50 eleger, por maiorla de' 80 %
dos votos, os seus delegados, na proporerao a fixar no
respectivo regulamento.
Artigo 8."
(Ubetdecte

de BSlIOC*riO)

Niio ~ obrigat6ria a inscrieriio como s6cio na associaerao de beneficiarios de quem a tal se nao haja comprometido, nos termos dos artigos 14.° e 15. do Decreto-Lei n.o 269/82, de 10 de Julho, mas as entidades
nao associadas ficam sujeitas ao pagamento dos encargos .resultantes da exploraerao e conservaerao da
obra e as obriga¢es constantes deste diploma.

menos, em rela~ao as sess5es ordinarias e de 5 dias
para as sessoes extraordinarias, ou publicado nos
6rgaos da imprensa regional com a mesma anteccdencia.
5 - As sessOes da assembIeia geral podem continuar
em quaIquer dos dias imediatos com a mcsma ordcm
de trabalhos.
Artigo 11.

0

(A~Oes)

Compete a assembleia getal:
a) Oar parecer sobre os projectos dos regulamen-

tos definitivos elaborados pela Dire~ao-Geral de Hidraulica e Engenharia Agricola,
nos tennos da alinea a) do artigo 4.° do
presente diploma;
b) Pronunciar-se sabre quaisquer consultas que
lhe sejam feitas pela direcerao;
c) Discutir e votar 0 or~amento das receitas e des·
pesas e 0 relat6rio c contal cIe ,er!nc:ia;
d) Indicar a necessidade de criar, extinguir e remodelar servi~s e pronunciar-se sobre a regularidade e eficacia dos existentcs;
e) Deliberar sobre as questOes de interesse colev
tivo dos benefici4rios, sob a fonna de voto
ou resolu~5es;
I) Eleger a mesa da assembleia geral, a dir~iio
e 0 vogal do juri avindor.
Artigo 12.°

0

Artigo 9.°
(~

(Affxa«;io

Os documentos relativos as questOes a submeter it
apreciaeriio da assembIeia geral serao afi'Cados na sede
da associal;iio, em todos as dias uteis. desdc a data em
que tiver sido convocada e durante as horas de cxpediente.

de mesa cfIt euembtef. geNI')

1- A assembleia geral tera 1 presidente, 1 vice-presidente e 2 secretarios por eIa eIeitos trienalmente,
sendo permitida a reeleil;ao.
2 - 0 exercfcio das fun¢es e gratuito.
Artigo 10.

0

(Seu6es dIt essembfela geraI)

1 - A assembleia geral tera 2 sessoes ordinarias
em cada ano, uma em Novembro, para a discussao e
aprovaeriiodo oreramento de receitas e despesas do ana
seguinte e para 0 exercfcio das fun¢es previstas ns
aUnes f) do artigo 11.° deste diploma, e outra ate ao
termo do 1.° trimestre de cada ano, para apreciaerio e
aprova~o do relat6rio e contas de gerencia do ana
anterior.
2 - AMm das sessOes ordinarias havera as extraordinarias que forem julgadas necessarias.
3 - As sessOes serao convocadas pelo presidente, de
sua iniciativa, a pedido da direc9ao, do juri avindor
ou de um te~, peIo menos, dos beneficiarios.
4 - As convoca~s serao feitas por aviso, do quaI
deve constar expressa e cIaramente a ordem de trabalhos. expedido com a antecedencia de 10 dias, pelo

de docul'nenlos)

Artigo 13.°
(DeIi~8eI

da assemblele geraI)

As deliberac;.6es da assembIeia geral serao tomadas
por maioria dos s6cios presentes, cabendo ao presidcntc
voto de qualidade e ao representante do Estado 0 clireito de suspender as deliberac,:oes que considerar contrarias a lei, ao interesse geral, sos cstatutos e aos
interesses que representa.
Artigo 14.

0

(Suapensio des deJibera\;3es)

Sempre que se verifique a suspensao de delibers90es,
ela 56 cessara ap6s a decisao ministerial, que dever'
ser proferida no prazo de 30 dias.
Artigo 15.

0

(Ambito das deftbet ~)

Nao ~ permitido deliberar nas reuniCes da assem·
bleia geral sobre assuntos estranhos aqueJes para que
foi convocada, podendo. porem. antes ou depois da
ordem do dia ser tratados assuntos do interesse da
associa9ao.

3720
SECC;AO II

Oi"'"
Artigo 16.

0

{ConslftuIqio}

I - A direc~iio sera constituida por 3 a 5 s6cios na
plenitude dos seus direitos, eleitos trienalmente pela
assembleia geral. e sera coadjuvada por urn representante do Estado sempre e enquanto niio for integralmente efectuado 0 reembolso a que se refere 0 ar·
tigo 13. do Oecreto-Lei n.o 269/82, de 10 de Julho.
2 - A dire~ao sera assistida por urn contabilista,
por eIa escoIhido, que servira de secretlirio. sem voto.
3 - Os mernbros da direcyiio tern direito por cada
dia de sessao a uma senha de presenya, cujo valor sera
fixado pela assembleia geral.
0

Artigo 17.

0

(AtribuI4;6es)

Compete a direcyiio a orient~yiio geral da ~socia~o
de beneficiarios, com vista ao mtegral aproveltamento
da obra de fomento hidroagricola e, em especial:
Represents-Ia em juizo e fora dele;
Elaborar anualrnente os o~entos,
relat6rlos
e contas de gerencia e apresentii-Ios a vota~iio da assembleia geral:
c) Efectuar 0 lanyamento e cobranya da taxa de
explora~iio e eonservayiio e outras reeeitas;
.J) Oirigir a explorayiio e conservayiio das obras
e dos aproveitamentos hidroel6ctricos nelas
integrados que tenham sido entregues a 1'(:5peetiva associayao, zelando pela manutenyao
da qualidade teeniea da obra e seus equipamentos;
e) Assegurar uma gestao financeira equilibrada;
f) Efeetuar 0 registo da produyiio anual das terras
beneficiadas e de outros elementos de interesse estatistico;
g) Oirigir 0 pessoal pr6prio da associayiio,ou nela
a prestar serviyo;
h) Oar cumprimento as instruyOes emanadas da
Oirecy8o-Geral de Hidniulica e Engenharia
Agricola, ou da direc~o regional de agrlcuhura respectiva, e, de urn modo geral,
assegurar as relay5es entre estes organismos
e a associayao de beneficilirios;
l) Executar as votos e resolu~s
da assembleia
gera!, salvo se forem contrarios a lei au SJO
interesse geral da coleetividade;
j) Realizar todos os actos e contratos, de acordo
com os fins da associ~ao, e exercer todas as
atribuiyocs previstas na lei que nao sejam
da competencia exclusiva da assernbleia
geral ou do juri avindor;
l) Autorizar as despesas, praticar os actos e cetebrar os contratos previstos neste Regulamento ou necessarios 8 realizayao dos fins
da associ&~ao'e que nao sejarn da competencia privativa da assembleia. geral, do
juri avindor ou dos organisrnos do Estado;

a)
b)

Manter aetualizados os elementos cadastrais
que lhe forem fornecidos em relay80 808
predios rusticos situados na area heneficiada;
n) Elaborar e manter actualizado 0 registo dos
s6cios com assento na assembleia geral;
0) Participar ao juri avindor as transgressOes de
que tenha conhecimento praticadas pelos
beneficilirios ou utentes;
p) Regularnentar 0 modo e Jugar da e1eiyiio dos
delegados previstos no artigo 7. deste di·
ploma;
q) Proceder a admissao e gestao do pessoal necessario para uma cficiente explorayiio e conservaryao da obra.
m)

0

1 - Na prirneira reuniao da direc~ ser' eleito 0
presidente, 0 qual indicara 0 vogal que 0 substituir8
nas suas faltas e impedimentos.
2 - A direcyao reune urna vez por mes em sessao
ordinaria e extraordinariamente sempre que 0 presidente a convoque, s6 podendo deliberar quando estiverem presentes 0 presidente ou 0 seu substituto, a
'maioria dos seus membros e 0 representante do Estado,
enquanto exista.
3 - As reuni6es ordinarias serao em dia certo de
cada mes, marcado no corney<) do ana; as reuniOcs
extraordinarias deverao ser eonvocadas com, pelo menos, 8 dias de antecedencia, indicando-se sempre, expressarnente. nos avisos convocat6rios os assuntos a
versar.
4 - As delibera~6es serao tomadas par maioria de
votos, tendo 0 presidente voto de qualidade.
5 - 0 representante do Estado pode suspender 88
deliberay6es tomadas se as considerar contrarias 8 lei,
ao interesse geral, aos estatutos au aos interesses que
representa.
6 - No caso de 0 representante do Estado opor 0
seu direito de veto as deliberayoes da direcyao, estas
considerar-se-ao suspensas ate resoluyao ministerial,
a qual tera Jugar no prazo de 30 dias.
7 - Oas rcunioes da direcyao serao sernpre Javradas
actas.
8 - Para obrigar a associayao e necessario, pelo
menos, a assinatura de 2 dos seus membros, sendo
uma deIas a do presidente ou do seu substituto, desde
que para tal esteja autorizado; poderiio igualmente
obrigar a associsyao as assinaturas de urn dos membros da direcyiio e do representante do Estado, quando
este exercer as func;:6es de diredor executivo.' nos
termos do n." 1 do artigo 29. do presente diploma.
0

Artigo 19.

U

(Vinc~io

dos membros da~)

Os mernbros da direcc;:aorespondem pessoal e solidariamente pelos actos praticados contra as disposil;Oes
da lei, regulamentos c estatutos, salvo se nia tiverem
tornado parte nas respeetivas deJiberac;:6esau se tiverem emitido voto contnirio.

Artigo 23.

Artigo 20.

0

0

(Competenoie

do presidente

cia ~)

Compete ao presidente da dir~o:
a) Convocar as reuni6es da dire~o

sess6es;

Juri

(Funclonarnenm do

e presidir

as

b) Representar a di~ao;
c) Promover a regular escritura~ao do livro de

registo de associados e a execu~ao das delibera~6es tomadas pela dire~ao e. hem
assim, exercer as demais fun~6es conferidas
pelos regulamentos e estatutos.

avfncfor)

1- 0 juri avindor reunira a pedido de 2 dos seus
membros ou sempre que 0 seu presidente 0 julgue
necessario.
2 - As sessOesdo juri avindor 56 funcionam legalmente quando estiverem presentes os seus 3 membros.

Artigo 24.

0

compIementales)

(AWttg~

o presidente pode, antes de convocar 0 juri e sempre que julgue conveniente, proceder as averigua~6es
necess~rias, de modo a que os processos sejam submetidos a aprecia~iio do juri depois de convenientemente
instrufdos.

I - 0 juri avindor sera composto por 3 jurados,
um dos quais eleito pela assembleia geral da associa~o de beneficilirios, outro indicaclo pela associa~o
ou associa~s de agricultores em efectividade na zona
do perfmetro e 0 terceiro indicado pela di~iio
regional de agricultura respectiva, que servini de presidente.
2 - 0 secretario da direc~iio exercera as Cun~6es
de escrivao do juri avindor.
3 - Nenhum membra do juri avindor podeni fazer
parte de qualquer outro 6rgiio da associa~iio.

1- Ao juri avindor, alem de outras atribui~
que
lhe sejam cometidas por lei, pelo reguJamento e pelos
estatutos da obra, compete:

Promover a conciliayao dos desavindos, por
motivo de uso das aguas ou de explora~iio
das terras, atraves do escJarecimento dos
respectivos deveres e direitos;
b) Pronunciar-se sobre as reclama~6es dos beneficiarios, relativas a materia das atribui~s
da associayao e julgar transgressOes ao regulamento da obra, aplicando as respectivas
multas e fixando 0 valor das indemniza~s
a que hoover lugar, de acordo com este
Regulamento; .
c) Conhecer as queixas ou participa90es contra
a direc~ao da associa~ao e propor a Dire~ao-Geral de Hidniulica e Engenharia
Agricola as providencias que julgar convenientes.
a)

2 - As j>articipar;6esou queixas serao Ceitas pelos
interessados ou pela dire~ao.
3 - Da concilia9ao sera lavrado auto, assinado
pelos membros do juri, pelas partes e pelo escrivao,
do qual constani 0 motive de desaven9s, 0 valor da
indemnizayao e restantes c1ausulss·do acordo.

As decis6es proferidas pelo juri avindor deverao
lier devidamente fundamentadas.

As fun¢es inerentes ao cargo de membra do JUri
avindor sio gratuitas, tendo no entanto direito a
ser reembolsados quer das despesas efectuadas por
motivo das investig~
e diligencias efectuadas, quer
das remunera¢es perdidas durante aquele perfodo.

Representant8

do Estado

Artigo 27.

0

(N~o)

o representante do Estado sera um engenheiro agr6nomo nomeado pelo Ministro da Agricultura, Comercio e Pescas sob proposta do director regional de agricultura em cuja ~rea se situe a maior parte dos terrenos
a beneficiar, ouvido 0 director-geral de Hidraulica e
Engenharia Agricola.
Artigo 28.0
(AbibuI~)

1- 0 representante a que se refere 0 artigo anterior tera como principais atribui¢es a vigilancia dos
interesses do Estado e do interesse publico, cabendo-lhe 0 direito e a obrigayao de suspender as delibera¢es contnirias a lei, aos estatutos e aos interesses
que representa.
2 - Sempre que se verifique suspensao das delibera¢es dos 6i'giios da associ~iio de beneficiarios, ela
56 cessam ap6s decisiio ministerial.

1 SERlE Artigo 29.0
(Foo~

do

fins que justificam a sua qualidade de
s6cios, sendo utilizadores industriais ou
autarquias locais, uns e outros em conformidade com os pIanos de explora~ao, dotac;Oes e horarios de rega e decis6es da
direci;8o;
b) Respeitar as obras do aproveitamento, velar
pela sua conserva~o e executar os trabaIhos de repara~ao da parte delas directamente ligadas As suas utilizac;Oes, quando
disso forem incumbidos por lei ou pela
asaocia~iio, ou quando as circunstancias 0
imponham;
c) Cumprir rigorosamente a lei, os estatutos e os
regulamentos especiais que forem aprovados pelos servicos oficiais competentes, designadamente contribuindo para as despesas da assbcia~iio e participando a direc9iio
todas as infrac¢es de que tiverem conhecimento.
OS

do bIIldo)

l'8pI'MentMlle

1- 0 representante do Estado podeni tamMm
exercer as func6es de director executivo, desde que
nao haja opOsiCiioda respectiva associacio de beneficiarios.
2 - O. mesmo representante actuani em conformidade com as orienta~6es que lhe forem transmitidas
pela Dir~ao-Geral de Hidraulica e Engenharia Agricola.
:3 - As fuocOes de representante do Estado serio
exercidas em regime de destacamento, em tempo completo, quando as ohras 0 justifiquem, dando direito a
urna remuneracao acess6ria, a fixar por despacho con·
junto do Ministro de Estado e das Finan~as e do Plano,
do Ministro da Agricultura, Com6rcio e Pescas e do
Secretlirio de Estado da Reforma Administrativa.
4 - A remunerac;iio acess6ria prevista no nt1mero
anterior niio e acumulavel com qualquer outra que
possa ser atribufda pela associacao de benefici8rlos
para 0 exerclcio das mesmas fun~s.

CAP{TULO IV
Assoclados -

N.o 255 - 4-11-1982

Diretto. e obrlg~.

D.. obfa. • do u.o d.. 'gu ••
SEC<;AO J

Artigo 30.

0

(Direltoa eto. McIos)

Sao direitos dos s6cios:

Artigo 32.

0

(Beneflcl6tb)

Tomar parte nas reuni5es da assembleia gentl,
discutir os assuntos submetidos e votar de
aoordo com os preceitos estatutarios, desde
que nao sejam empregados remunerad08 cia
associaciio de beneficiarios, nem fuociona·
rios ou agentes do Ministerio da Agricultura, Comercio e Pescas;
b) Reclamar dos cadastros dos predios nisticos,
do registo dos s6cios, das taxss de beneficiaciio e de exploral;iio e conservai;8o. indicando, concretamente. 08 fundamentos que
justificam a reclamac;iio;
c) Submeter a apreciai;8o do juri avindor as
quest6es ou desavenc;as suscitadas por motivo de uso das aguas' ou de explorac;iio
agricola;
d) Auferir das regalias materiais e das tecnologias que a associac;io ponha A disposic;io
dos associados;
e) Fonnular, perante 0 juri avindor, as reclamac6es que tiverem contra OS 6rgiios dir~tivos da associac;iio de beneficiarios;
f) Voltar e ser eleitos para os cargos a prover por eleic;iio na assembleia geral. direc~iio e juri avindor.

a)

Poderio ser beneficiarios das obras todas as enti·
dades a' que se refer~ 0 n.o 2 do artigo 6."
Artigo 33.

0

(TNbalhos eetranhos A obra)

Nenhum beneficiario podera, sem previa autorizatrabalhos estranhos 11 finatidade da obra dentro da zona beneficlada.

910, executar quaisquer

Arrigo 34.

0

(Fte)ulzos causedos •••

0","-)

As repa~
de prejuizos causados nas obras ou
nos_ terrenos beneficiad06, por dolo ou negligencia,
serao executadas pela associsi;8o por conta dos bent}~ciari~ causadores, directos ou indirectos, desses preJufzos, mdependentemente das multas e indemniza~
a terceiros que lhes sejam aplicadas, bem como da
responsabilidade criminal que houver.
Artigo 35.0

Artigo 31.

0

(Devere.

a ~)

Slio deveres dos s6cios:
a)

Receber e aproveitar nas culturas a agua atrlbufda 80S predios que cultivem, sendo empresas agricolas, ou actuar de acordo com

(Limit8l;6es

ne zone bensfidBda)

.1 - N~hum beneficilirio. sem preju{zo do que a
lel dete~mar quanta a certas esptkies, podeni efectuar
plantayoes de arvores a menos de 5 m dos elementos
das redes de rega e de enxugo.
2 - A distancia referida no numero anterior pocleni
ser aumentada pela associac;ao, sempre que circuns-

J S8RIE

-

N.o 255 -

4-11-1982

tancbs especiais 0 exijam, mediante despacho de concordancia do director-geral de Hidraulica e Engenharia Agricola.
SECCAO

SECC;AO III

On trusgress6es, lndemai~

II

Artigo 42."

Do uso das aguas

Artigo 36"
(DislribuJ~ de ilgu& pers regal

Somente a direC980 compete dirigir a distriblli~ao
da I1gua, qualquer que seja 0 sistema de rega adoptado, devendo este servic,:o ser executado por pessoaJ
especializado.
Artigo 37.

0

Wao dI 6gua)

I - Nenhum beneficiario podera usar a agua para
fins diferentes dos estabelecidos no respective plano
de utilizac8o.
2 - Somente no caso de in~ndio e p~rmitido a
qualquer associado ou estranho a associa~ao utilizar
a agua dos canais ou distribuidores, pela forma e na
quantidade necessaria a extin~8o do incendio.
Artigo 38.

0

(Permuta de 6gua)

Nenhum beneficiario podera, sem expressa autoriza~ao da direc~iio. permutar a sua vez de rega ou
ceder a outro, na totalidade ou em parte, a 'gua que
Ihe compete.
Artigo 39.

0

[Passegent de 6gUII pers pr6dIos benefla.dol)

Todo 0 beneficiario e obrigado a dar passagempe·
seus predios as aguas de rega, em conformidade
com 0 plano de distribuiyiio e quando for julgado
necessario pela associaciio, e ainda ao pessoal encarregado da explora~ao e conserva'tiio e respective material, devendo os prejuizos dai comprovadamente resultantes ser indemnizados pela associa'tiio.
105

Artigo 40.

0

(Ropresamentoe de 6gus)

1 - Podem ser permitidos pela dir~iio os represamentos da agua que compete a cada beneficiario,
dentro das suas propriedades, desde que deles nao
resulte dano para a obra e se pratiquem em condi~6es de seguranya e sem preju£zo de terceiros.
2 - Os prejuizos a terceiros ou a pr6pria obra
SetBo motivo de indemnizaCBo a suportar pelos responsaveis.
Artigo 41."
(Alteral;6es

de horarWs

••••• Udallls

de rega)

Quando circunstancias especiais
0 imponham, e
com 0 fim de garantir a melhor utilizaciio da agua
disponivel, podera a direc~o aherar os horarios de
rega.

(Tnmsgress6es)

Comete transgressiio punfvel pela forma adiante indicado 0 beneficiario que:
Niio querendo regar as suas terras no horario que Ihe estiver destinado, nao ponha 0
sinal que for convencionado ou indicado
pela direcrriio e pelo qual mostra renunciar
it regal
b) Devidamente avisado pelo pessoal da distribui~ao da agua do dia e hora a que tern
de regar, niio se apresente a receber a
agua que the compete;
c) Por qualquer processo procure desviar para
as suas terras a agua que Ihe nao caiba;
d) Procure servir-se da agua fora do local em
que a deve tomar ou fora do tumo e hora
que Ihe forem marcados;
e) Por qualquer meio, receba
4gua por mais
tempo do que Ihe foi estabelecido;
J) Em qualquer ocasiao, tome a agua dos canais
e distribuidores par meios diferentes dos
estabelecidos;
g) Permute com outro a sua vez de rega ou
ceda total ou parcial mente a 'gua que Ihe
compete;
h) Utilize a agua que Ihe e distribuida para outro fim diferente do estabelecido no plano
do aproveitamento da obra;
l) Utilize a agua dos canais e distribuidores para
lavagem de roupa ou neIes estabel~a ape:trechos de pesca;
f) Obstrua por qualquer modo a corrente dos
canais ou distribuidores, ou estabelC'ta ne
les qualquer dispositivo que tal favore<;a,
ainda que daf nao resulte prejuizo de terceiros;
I) Deixe pastar animais nas banquetas ou comoros dos canais,· valas, colectores, etc., ou
deixe abeberar ou banhar os seus animais
dentro dos canais ou valas;
m) Destrus
au danifique· as obras, nomeadamente as margens, taludes. leitos dos canais ou quaisquer obras de arte existentes;
n) Efectue qualquer abra nova ou planta<;ao de
arvoredo, sem atender ao que neste Regulamento esta preceituado.
a)

Artigo 43."
(!ndemniZ8l;Oes)

1 - Nos processos por transgressao decorrentes do
disposto no artigo antecedente, a direcyiio fixara 0
valor das indemniza<;Oes a pagar pelos transgressores,
quando houver prejuizos.
2 - A transgressiio podera ser aplicada uma mulla
compreendida entre metade do valor da taxa de ex- .
ploracao e conservayiio media do ana antecedente
e 5 vezes esse valor, excepto para os casas previstos
nas aHneas m) e n) do artigo anterior, em que a

multa oscilara entre 0 valor da taxa de explora~io e
conserva~80 media do ano anterior e 10 vezes esse
valor; em caso de reincidenda, as multas serio elevadas ao dobro.
3 - Quando haja prejuLzos, a multa podera ascender ao montante destes.

(Multaa)

As multas aplicadas em virtude das transgressoes
que digam respeito ao uso das aguas serio tambem
elevadas ao dobro, quando as mesmas sejam cometidas em epocas em que haja escassez de agua.
Artigo 45.

0

(Ambilo ••

4 - No caso de nao provimento, haveni lugar ao
pagamento da importancia das despesas a que a rec1amac;:aoe 0 recurso tiverem dado causa.

I - A cobran~a coerciva das taxas e bem assim
das multas, indemnizac;:6es ou outras dfvidas A associayao, nos term05 deste Regulamento, efectuar-se-a
pelo processo de execuyOes fiscais, nos Tribunals de
t.· Instands das Contribuiy6es e Impostos de Lisboa c Porto ou nas reparti~oes de finanyas, nos demais concelhos do Pais.
2 - A cobranc;:a coerciva far-se-a 30 dias ap6s a
falta de pagamento voluntario.

medI ••• )

As disposi~s
referidas nesta ~ao
vas aos utentcs a. titulo, precario.

sio extensl-

CAPITULO VI
Das recaltas e deapesas
Artigo 46.

0

(Recett.)

A execu~o ters por base certidiio, extraida pels
direcc;:ao,do titulo de cobran~a ou documento donde
conste a divida ou ainda da decisao que tiver condenado 0 s6cio ou benefichirio ao pagamento da
multa e indemnizayao. A certidao sera, para 0 efeito.
enviada ao tribunal ou reparti~ao de finan~as competente.

Constituem rcceitas da associa~iio de beneficiarios:
a)
b)
c)
d)

0 produto da taxa de explora~iio e conserva~ao;
A importancia das multas e indemniza~6cs
arbitradas em seu beneficio;
QU8isquer outros rendimentos provenientes
dOlt servi~os presiados pela associa~o;
Os subsidios que lhe forem atribufdos.

As receitas serao depositadas em qualquer institui<,;aode ctidito a ordem da associa~ao de beneficiarios.
Arrigo 52.0
(OrQamenlo)

Artigo 47.

0

(Cobran\:a

••

1BxaS)

1- As importancias
das taxas seriio cobradas
anualmente, por urna 56 vez ou em prestayOes, conforme delibera~ao da assembleia geral.
2 - 0 lan~amento da taxa de explora~iio e conSerVay80efectuar-se-a, conforme as disposi~Oes em vigor, ate 30 de Novembro de cada ano.

No oryamento das receitas e despesas DaO podem
ser previstas as despesas correntes sem que se assogure a sua cobertura pelo produto da taxa de explorac;:aoe conservayao, salvo na medida em que, A data
da aprovayao do on;:amento, se encontrem definidos
subsidios disponiveis no periodo em que se destina
a vigorar e expressamentc destinados a cobrir despesas daquela natureza.

Artigo' 48.

0

(Afl~

dos

fIIIIPIlS ••

taxM)

1- Para efeitos de reclamayiio, a liquidayio das
taxas devera ser precedida da afixa~io dos respectivos
mapas ate it data que for determinada no regulamento
da obra .
. 2 - As reclama~6es Ser80 dirigidas a dir~o,
no
prazo de 15 dias a contar da afixayBo dos mapas,
devendo ser resolvidas nos 90 dias seguintes.
3 - As reclama¢es e recursos sobre liquida~o
de taxas nao terao efeito suspensivo; sendo obtido provimento, far-se-a, no primeiro pagamento posterior it
decisao final que vier a ser tomada, a dedu~o correspondente ao que river sido cobtadoem excesso.

As assoclac;:oesde beneficiarios terao contabilidade
que se regen! pelo Plano Oficial de Contas, devendo
constar do respectivo regulamento as normas de contabilidade aplicaveis.

A gestao das associayOes de beneficiarios far-se-a
atraves de pIanos plurianuais de actividades, progra.
mas anuais de trabalho e do orc;amento anual, que

serao submetidos a aprova~ao da Dir~ao-Gera]
de
Hidraulica e Engenharia Agricola ate t 5 de Novembro de cada ano.
.

Artigo 58.

0

(Sub&tituI~

dos 6rgi08 das •• soei~Oes)

Os 6rgaos das associa~6es de beneficiarios podem
ser substitufdos por comiss6es administrativas, por determinaerao do Ministro da Agricultura, Cornercio e
Pescas, sob proposta do director-geral de Hidraulica
e Engenharia Agricola, quando se verifiquem deficiencias graves na sua actua~o.
Artigo 59.

0

o e5tatuto laboral dos trabalhadores das associa~6es de beneficiari05 sera estabelecido por portaria
conjunta dos Ministros da Agricultura. Comercio e
Pescas e do Trabalho.

(Pr6dliO nilllico e empresa agricola)

Para efeit05 deste Regulamento. sao aplidveis as
defini~6es de predio nlstico e empresa agricola contidas no artigo 73. da Lei n.O 77/77, de 29 de Selernbro.
Artigo 60.
0

Artigo 56.

0

(RegaJhls des associ~Oes

0

de benefidarlos)

As associa~6es de beneficiarios gozam de todas as
regalias concedidas pela legisla~o em vigor as cooperativas agrlcolas, em especial, e as cooperativas, em
geral.

(Regime tnmsIt6rio)

Ate a implanta~o das estruturas criadas pol' este
Regulamento, as obras continuarao a ser geridas pelas associa~s
de regantes e beneficiarios cxistcntes,
que se regerao pelas normas actual mente em vigor,
na parte nao expressamente alterada por este decreto.
Diogo Pinto de Freitas do AmaralMendon{:a Horta da Franca.

o ano social das associac;:6es de beneficiarios corresponde ao ano civil, excepto durante 0 primeiro
exercicio, que compreendera 0 tempo decorrido entre
a data da constituierao da associac;:aoe 31 de Dezernbro do ana seguinte.

Basilio Adolfo

Promulgado ern 18 de Outubro de 1982.
Publique-se.
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