
11 DE MARQO DE 1967 387

Decreta n," 47 486

•

tomando como contrapartida disponibilidades apuradas
nas seguintes verbas da mesma tabela de despesa:

Ministerio do Ultramar
Direccdo-Gercl de Justice

Publique-se e cumpra-se como nele se contem.

Usando da faculdade conferida pelo n.v 3.° do ar
tigo 150.° da Constituicao, 0 Ministro do Ultramar decreta
e eu promulgo 0 seguinte:

Artigo 1.° -1. 0 disposto no artigo 48.° do Regula
mento da Oeupaeao e Coneessao de Terrenos, aprovado
pelo Decreto n." 43894, de 6 de Setembro de 1961, e apli
cavel a todos os terrenos do patrimonio das provincias
ultramarinas ou das autarquias locais na posse de parti
cui ares que nao possuam titulos de propriedade ou de
eoncessao e que os niio tenham adquirido por acto de
coneessao do Estado, provincia ou autarquia local, ainda
que a data da entrada em vigor do referido regulamento
ja tivessem decorrido os prazos fixados na lei civil para a
aquisieao de direitos imobiliarios por prescriqao.

2. Exceptuam-se os terrenos cuja aquisiceo por prescri
~ao ja tcnha sido declarada, a data da entrada em vigor
deste decreto, por deeisao judicial com transito em jul
gado.

Art. 2.° Os possnidores ilegitimos de terrenos da pro
priedade publica das provineias ultramarinas ou das au
tarquias Ioeais poderao requerer aos competentes services
provincials ou munieipais, no prazo de um ano, que lhes
sejam conferidos, gratuitamente, titulos de propriedade
plena, passados nos termos do regulamento referido no ar
tigo anterior ou dos forais, desde que provem a posse con
tinua e pacifica ha mais de quinze anos c 0 seu aproveita
mento.

Art. 3.° -1. Para os efeitos do artigo anterior, os ter
renos rustieos consideram-se aproveitados se tiverem cul
turas adequadas ou outras benfeitorias realizadas ou con
tinuadas pelo possuidor que, tendo em conta a natureza
e qualidade do terreno e outras circunstancias que possam
influir na exploraeao, representem utilizagao relevante.

2. Os terrenos de 1.a classe consideram-se aproveitados
se tiverem construgao urbana de earacter definitive apro
vada ou em condicdes de 0 ser pelos services de urbaniza
l}ao competente.

3. Os terrenos nos subiirbios consideram-se aproveita
dos se obedecerem as condieoes consignadas no artigo 118.°
do Regulamento da Oeupacao e Coneessao de Terrenos
nas Provfneias Ultramarinas.

Art. 4.0- 1. Se nao houver aproveitamento ou 0 valor
das benfeitorias for insuficiente para poderem ser confe
ridos titulos de propriedade, poderao os terrenos ser con
cedidos aos possuidores, com dispensa de hasta publica,
por contrato de aforamento, que sera em tudo regulado
pelo Regulamento da Oeupacao e Concessao de Terrenos
ou pelos forais, conforme os easos.

2. 0 prazo para 0 pedido de coneessao por aforamento
sera de urn ano a contar da entrada em vigor deste de
creto,

Art. 5.° Os titulos so serao concedidos depois de os ter
renos serem devidamente demareados e vistoriados, para
os efeitos do' artigo 3.0, por peritos nomeados pelos gover
nadores provinciais ou pclas camaras municipais, con
forme ao caso couber, e pelos interessa:Uos.

Art. 6.0 A concessRo dos titulos de propriedade ou de
aforamento e da competencia dos governoR provinciais ou
dOR municipios com 0 recurso contencioso nos termos ge
rais.

Pal}os do Governo da Republica, 6 de Janeiro de
1967. - AMERICO DEUS RODRIGUES THOl\£AZ - Ant6?11io de
Oliveira Salazar - Joaquim Moreira da Silva Cunha.

Para ser publicado no BO'letim Oficial de todas as
provincias ultramarinas. - J. da Silva Cunha.
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Dcspesas com 0 material:

.. ~igo 4.", n.v 1), alinea b) «Aquisigoes de utili
.agao permanente -- Semoventes - Animais» .....

Artigo 5.", n.s 2), alinea b) «Despesas de censer
vagao e aproveitamento do material- Semoven
tes - Bmbarcacoes e outro material flutuante»

Paqametuo' de servicos e divcrsos encarqos :

Artigo 11,°, n.v 1) «Outros eneargos - Furea
motriz» .

Despesas com Q pessooi :

Artigo 1.0, n.> 1) «Remuneragoes certas ao pessoal
em exercicio - Pessoal dos quadros aprovados

'por lei» .
Artigo 1.", n.s ~), alinea a) «Remuneracdes eertas

ao pessoal em exercicio - Pessoal civil assala-
riado - Eventual» .

Artigo 3.", n,v 1) «Outras despesas com 0 pes-
soal- Alimentagfio as pracas» .

Artigo 7.·, n.v 3) «Despesas de higiene, safide e
conforto - Luz, aquecimento, agua, lavagem e
limpeza» : .

Artigo 8.·, n.v 2) «Despesas de comunicag6es-
Telefones» .

Artigo 8.°, n.s 3), alinea a) «Despesas de comuni-
cag6es - Transportes - De material» ..

Artigo 8.°, n.s 3), alinea b) «Despesas de cornu-
nicacdes - 'I'ransportes - De pessoal» .

Artigo 12.° «Abono de familia» .
Artigo 13.° «Despesas de anos eeonomieos findos»

------

Presidencia do Conselho, 19 de Janeiro de 1967.-
o Ministro da Defesa Naeional, Manuel Gomes de AraUjo.

Para ser publicada no Boleiim. Oficial de Mo~am"

bique. - J. da Silva Cunha.

Anteriormente a vigeneia do artigo 48.° do Regula"
mento da Ocupacao e Coneessao de Terrenos nas Provin
eias Ultramarinas, aprovado pelo Deereto n.? 43894, de 6
de Setembro de 1961, que de forma explicita declara im
preseritiveis os direitos do Estado sobre terrenos vagos,
havia divergencias doutrinais acerca da prescritibilidade
de tais direitos.

Considerando que ao Estado ou as autarquias locais nao
interessa nunca a simples posse juridica das terras vagas,
nem sequer qualquer ocupagao ou aproveitamento, mas a
ocupagao e 0 aproveitamcnto conformes aos seus interesses
superiores, urge acabar com aquelas duvidas em ~ela~ao
ao passado, declarando por forma expressa que se lhe
aplica 0 principio da imprescritibilidade imposto na re
ferida norma.

Julga-se, porem, conveniente pe.rmitir que se legalizem
situagoes de ocupantes sem titulo, logo ilegitimos, mas
com obra de aproveitamento e de ocupagao efectiva.

Nestes termos:
Ouvido 0 Conselho Ultramarino;


