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· ASSEMBLEIA LEGISLATIV ADA 

REGIAO AUT6NOMA DOS A~ORES 

· G~binete da Presidencia 

DECRETO LEGISLATIVO REGIONAL N.0 16/2019 

SEGUNDAALTER.A.~AO AO DECRETO LEGISLATIVO REGIONAL N".0 32/2008/A,-DE 

28_DE .MHO, REGIME JURiDICO DA RESER VA AGRiCOLA REGIONAL 

A Reserva Agricola Regional (RA.R} constitui urn elemento fundamental para a fixa~tao da 

popula~tao ·ativa dos A9ores na agricultura, contribuindo decisivamente para o melhoramento 

da estrutura fundhiria, para a valoriza~tao e preserva9ao da paisageni natural do arquipelago, 

. ·integrando a Rede Fundamental de Conserva9ao da Natureza. Pretende-se, assiin, a manuten9ao 

de uma das. componentes mais · representativas do patrim6nio natural e da biodiversidade, 
. . - . 

visando promover uma visao integrada e abrangente do P':ltrim6nio e dos recursos e valores 

naturais. 

Volvidos seis anos da primeira altera~tao ao regime juridico da Reserva Agricola Regional, 

aprovado pelo Decreto Legislativo Regional n.0 32/2008/A., de 28 dejulho, importa adaptar este 

regime a novas realidades, compatibilizando-as com os principios gerais de prote9ao dos 

terrenos mais ferteis da Regiao Aut6noma dos A9ores, tendo em corita a sustentabilidade do 

espa90 rural e das atividades econ6micas que ai possam ter Iugar. · 
' . 

Com efeito, a experiencia adquirida no decurso da atividade desenvolvida pela entidade gestora 

da RAR, a elabora~tao da nova carta da RAR publicada pela Portaria n.0 25/2013, de 24 de abril, 

e as altera~toes decorrentes· da execu9ao dos Pianos Municipais de Ordenamento do Territ6rio, 

bern como a propria evolu~tao juridico-normat~va dos instrumentos de gestao territorial, ditam 

as altera~toes ora introduzidas. 
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Desde logo, ~ necessidade de claiificar as intervenyoes no ambito da gestao das explorayoes . 

agrfcolas, das ativida,des extrativas e d~s novos d~safios colocados pela atividade turistica. 
. ' ~ ' 

. Procurando o equilfbrio entre a vontade de preservar o recurso natural ambiental solo e a 

afirmayao de novas realidades no qampci energetico, designadamente a fiecessidade de refor9ar 

a opyao por fontes de energia renovavel, urge reconhecer, por vezes, a excecionalidade de 

ocupar, temporariamente~ solos que, n~o perdendo a sua capacidade e vocayao produtiva, 

possam contribuir para os beneficios ambientais, econ6micos e sociais das mesmas. Desta 

forma assegura-se~ simultaneamente, a preservayao do solo tendo em conta as ·estrategias de 

desenvolv~mento econ6mico e ' social, bern como a sustentabilidade e a solidariedade 

intergeracional na ocupayao e utiliza9~o do territ6rio. 

Por outro lado, aprovei,ta-se a corrente ~lterayao legislativa pa~a refor9ar a a9ao fiscalizadora · 

. sobre a Reserva Agricola Regional ape lando · ao importante papel da Inspeyao Regional do 

Ambiente naprote9ao da Rede Fundamental de Coriservayao da Natureza. 

Assim, a Assembleia Legislativa da Regiao Aut6noma dos A9ores decreta, nos termos da alfnea 
) . 1. 

a) do n.0 1 do artigo 227.0 da Constitui9ao da Republica Portuguesa e don: 1 do artigo 37.0 e 

da alfnea b). do n.0 2 do artigo 52.0 do Estatuto Polftico-Administrativo da Regiao Aut~noma 

dos A9ores, o seguinte: 

Artigo 1.0 

Altera~ao ao Decreto Legislativo Regional n.0 32/2008/A, de 28 de julho 

Sao alterados os artigos 5.0
, 8.0

, 9~0, 14.0 e 15.0 do Decreto Legislativo Regional n.0 32/2008/A, 
. -

de 28 de julho, alterado pelo Decreto Legislativo Regional n.0 33/2012/A, de 16 de julho, que 

passaln a ter a seguinte redayao: 
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· «Artigo 5.0 
·,; 

[ ... ] 
1- [ ... ]: 

. a) Obras com.finalidade exclusivamente agricola,· quando integradas ·na gestao das explora9oes 

ligadas a atividade agricola, de ambito hidraulico, das vias de acesso, dos aterros e escavayoes, 

bern como das edific~9Ges desti~adas a guarda de animais e · equip_amentos ou ao 

arm~zenamento, transformayaO OU COril.ercializayaO dos produtOS agrfcolas locais; 

b) [ ... ]; 

c)· O~ras de reconstru9ao e amplhtyao de construyoes ja existentes, desde que esfus ja se 

destinassem. e se. continuem a destinar a habita9ao propria e permanente; 

d) Obras indispensaveis a instalayoes agroturisticas como complemento a atividade agricola; 

· e) Instalayao de equipamentos p~ra produ9ao de energia a partir de fontes de energia renovaveis, 

quando nao exista altemativa de localizayao econ6mica e tecnicamente viavel em areas nao . 

integradas na RAR, a justificar pelo requerente e com parecer favoravel da entidade com 

competencia .em materia de energia; 

f) Obras decorrentes de exigencias legais supervenientes, relativas a regularizayao de atividades 

econ6micas previamente exercidas, por forma a que· estas atividades e respetivas instalayoes 
I . 

possam continuar em laborayao, desde que se encontre justificada pelo requerente a necessidade 

daobra; 

g) [Anterior alfnea e)]; 

h) [Anterior alineaj)]; 

i) [Anterior alinea g)]. 

2- No caso da exceyao prevista na alinea a) do numero anterior, a entidade· gestora da RAR, 

.. caso a:ssim o entenda, podera solicitar parecer, ao organismo competente em razao da materia, 
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comprovativo de que a explora~Yao .e~ta ~m atividade e que 0 investimento e indispensavel a 
mesma. 

· ·3- As e~ce9oes con~tantes d.o n. o 1 sao objeto 4e parecer previo vinculativo da entidade gestora 

. da RAR, sem prejufzo do estabelecido nos pianos diretores . municipais ou em outros 
. I 

instrumentos de gestao territorial. 

4- [Anterior n. o 3}. 

5- [Anterior n. 0 4]. 

6- 0 Govemo Regional promovera a _regulamentayao necessaria ao estabelecimento dos limites 

e condi~oes a observar para a viabiliza9ao das utiliza9oes referidas no n. o 1 1o _presente artigo. 

Artigo 8.0 

[ ... ] 
1- Cabe. a entidade gestora da RAR confirmar as exce9~es previstas nas alineas a) a c) do n.0 1 

do artigo 5.0
• 

2- As exce9oes previstas nas alfneas d) a i) do n.0 1 do artigo 5.0
, carecem de parecer favoravel 

dos membros do Govemo Regional com competencia na materia respetiva. 

Artigo 9.0 

[ ... ] 
1- Os despachos decorrentes das situa9oes previstas nas alineas a) a e) do n.0 1 do artigo 5.0 

constituem meras confirma9oes das exceyoes. 

· 2- Os despachos decortentes das situa9oes previstas nas alineas f) a i) do n.0 1 do artigo' 5.0 

constituem autoriza9oes de desafetayao da RAR. 
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Artigo 14.0 

[ ... ] 
1- A fiscalizayao do disposto no presente diploma compete, em especial, aos muni~ipios, aos 

servi~os de ilha do departamento . do Govemo Regional com competencia · em matei:ia de 
. . . 

agricultura, a lnspeyao Regional do Ambiente e a entidade gestora da RAR. 

2- [ ... ]. 

Artigo 15~0 

[ ... ] 
1- [ ... ]. 

2- [ ... ]. 

3- .0 produto das coirrias aplicadas reverte integralmente para a Regiao ou em 50 % para os 

municipios, no caso de terem sido estes a iniciar o procedimento.» 

Artigo 2.0 

Republica~ao 

E republicado, em anexo ao presente decreto legislativo regional, do qual faz parte integrante, 

o Decreto Legislativo Regional n.0 32/2008/A, de 2~ de julho, na sua reda9ao atual, com as 

altera9oes constantes do presente diploma. 
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Artigo 3.0 

R~ginle transitorio 

A.os processos pende~tes, que ·ainda nao foram objeto de parecer da entidade gestora da RAR, 

e aplicavel 0 disposto no presen~e decreto legislativo regional. 

· Artigo 4.0 

Entradarem vigor 

0 presente decreto legislativo regional entra em vigor 30 dias ap6s a data da sua publicayao. 

Aprovado pela Assembleia Legislativa da Regiao Aut6noma dos A9ores, na Horta, em 4 de 

julho de 2019. 

A Presidente da Assembleia Legislativa 
' ' ·' 

da RegHio Aut6noma dos A9ores 
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ANEXO 

Regime juridico da.Reserva Agricola Regional 

. . 

Artigo V 

·. Objeto 

0 presente diploma estabelece o regime juridico a que· esta submetida a Reserva Agricola 

Regional, doravante designa~a por RAR. 

. Artigo 2;0 

Reserva Agricola Regional 

A RARe constituida por solos de elevada aptidao agricola, que foram ou possam vir a ser objeto 

de estudo para a realizayao de importantes investimentos, tendo em vista a ·preserva9ao e ou 

aumento da sua produtividade· e o melhor aproveitainento do seu potencial na perspetiva de · 

uma agricultura modenia, racional e sustentavel. 

Artigo 3:0 

Constitui~io 

1- As areas da RAR sao constituidas por solos das classes de capacidade de uso I, II, III, N e 

ou solos de outros tipos, cuja salvaguarda se mostre conveniente, particularmente nas ilhas em 

que as classes referidas apresentem expressao reduzida. 

2- A classificayao da capacidade de uso referida no numero anterior foi estabelecida de acordo 

com os criterios tecnicos. constantes da Carta de Capacidade de Uso do Solo, em deposito na 

sede da entidade gestora da·RAR. 
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· 3- A RAR .e delimitada cartograficamente pela Carta da Reserva Agricola Regional, publicada 

em diploma regulamenta~ proprio, fi·cando os originais depositados na sede da entidade referida 

no numero anterior. 

4- Os pianos municipais de ordenamehto do territ6rio e os pianos especiais de ordenamento do 

territ6rio podem: proceder a desafeta9ao de areas da RAR, no quadro da legislayao em vigor e 

mediante a · eniissao de parecer vinculativo da entidade gestora da RAR no ambito do . 

acompanhamento daqueles pianos. 

5- As areas desafetadas nos termos do numero anterior sao reafectadas a RAR sempre que, 

atraves de plano municipal de ordenamento do . territ6rio, as. mesma,s sejam alvo de 

reclassificayao de solo urbano para solo rural. 

6- A delimita9ao cartografica referi~a no n.0 3 considera-se automancamente atualizada por via 

das desafeta9oes e reafecta9oes da RAR operadas nos termos previstos no presente diploma. 

7- A entidade gestora da RAR man tern atualizada, em fonnato digital georreferenciado, a 

delimita9ao cartografica referida nos numeros anteriores. 

8- Para efeitos do disposto no numero anterior, as entidades responsaveis pela elabora9ao dos 

pianos devem enviar a entidade gestora da RAR urn exemplar do plano, em formato digital 

georreferenciado, com a delimita9ao da RAR e bern como a identifica9ao das desafeta9oes 

. preconizadas pelo mesmo. 

Artigo 4.0 

Principios gerais 

Os solos da RAR devem ser exclusivamente afetos a agricultura, sendo proibidas todas as a9oes 

que diminuam ou destruam as suas potencialidades agrfcolas, ou que se traduzam na sua 

utiliza9ao para fins nao agrfcolas, designadamente: 
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a) Vias de comunica9ao e acessos, constru9ao de ediftcios, aterros e escava9oes; 

b) Lan9amento ou dep6sito de residuos s6lidos urbanos ou in~ustriais ou outros produtos que 

contenham substancias que possam alterar as caracteristicas do solo; 

c) Despejo de volumes excessivos de lamas, estrumes e chonimes, nos termos da legisla9ao em· 

vigor; .· 

d) A9oes que provoquem erosao e degrada9ao do solo, desprendimentos de terras, 

encharcamentos e inundayoes e outros· efeitos pemiciosos; 

e) Utilizayao indevida de tecnicas ou produtos fertilizarites ou fitofarmaceuticos. 

Artigo 5.0 

Exce-roes 

1- Excetuam-se do disposto no artigo anterior: 

a) Obras com fmalidade exclusivamente agricola, quando integra~as na gestao das explora9oes 

ligadas a advidade agricola, de ambito hidniulico, das vias de acesso, dos aterros e escava9oes, 

bern como das edificayoes destinadas a gilarda de animais e e_quipamentos ou ao 

annazenamento, transforma9ao ou comercializayao dos produ~os agricolas locais; 

b) Constru9ao de habita9ao para agricultores instalados M pelo menos tres anos ou ao abrigo 

de urn projeto para primeira instala9ao, nos seus predios rusticos, para fixa9ao em regime de 

residencia pr6pria e permanente na explora9ao agricola; 

c) Obras de reconstru~ao e amJ?lia9ao de constru9oes ja existentes, desde que estas ja se. 

destinassem e se continuem a destinar a habita9ao pr6pria e permanente; 

d) Obras indispensaveis a instala9oes agroturfsticas como complemento a atividade agricola; 

e) Instalayao de equipamentos para produ9ao de energia a partir de fontes de energia renovaveis, 

quando nao exista altemativa de localizayaO econ6mica e tecnicamente viavel em areas nao 

integradas na RAR, a justificar pelo requerente e com parecer favoravel da entidade. com 

competencia em materia de energia; 
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f) Obras decorrentes de exigencias legais supervenif~ntes, relativas a regulariza9aO de atividades 

econ6micas previaniente exercidas, por forma a que estas atividades e respetivas instala9oes 

possam con~inuar em laborayao, desde que se encontre justificada pelo requerente a necessidade 

- daobra; 

_ g) Vias de comunicayao~ seus acessos e outros empreencUmentos e construC(oes de relevante 

interesse publico, que sejam reconhecidas como tal por resoluyao do Conselho do Govemo 

Regional, e para cujo trayado e iocalizay~o nao exista altemativa tecnica ou economicamente 

aceitavel; 

h) Obras indispensaveis para a defesa do patrim6nio cultural e ambiental; 

. i) Obras indispensaveis para a instalayao de telecomunicayoes e postos de abastecimento de 

combustiveis, sempre que nao haja altemativa tecnica ou economicamente aceitavel. 

2- No caso da exceyao ·prevista na alfnea a) do n(lmero anterior, a entldade gestora da RAR, 

caso assim o entenda, podera s~Iicitar parecer, ao organismo competente em razao da materia, 

comprovativo de que a explora9ao esta em atividade e que o investimento e indispensavel a 
mesma. 

3~ As exce9oes constantes do n. o 1 sao objeto de parecer previo vinculativo da entidade gestora 

da RAR, sem prejuizo do estabelecido nos pianos diretores municipais ou em outros 

instrumentos de gestao territorial. 

4- Os municipios podem indicar expressamente no respetivo plano diretor municipal, de acordo 

com a estrategia e objetivos definidos, quais das exceyoes constantes do n. o 1 sao admitidas no 

respetivo concelho e quais os indices-de constru9ao a aplicar. 

5- Para efeitos do disposto no presente diploma, entende-se por: . 

a) «Agricultor» a pessoa sing1,1lar, cujo rendimento bruto proveniente da atividade agricola e 

igual ou superior a 50 % do_ seu rendimento global e que dedica pelo menos 50 % do seu tempo 

total de trabalho a mesma explorayao, entendendo-se nao poder reunir estes requisitos toda a 

pessoa que beneficie de uma pensao de reforma ou de invalidez, qualquer que seja o regime de 
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seguranya social aplicavel, ou exeiy~ ~una ativid~de . que ocupe m,ais de metade do horario 
. ' 

profissional de trabalho que, em· condi9oes norm~is, caberia ao tra~alhador a tempo inteiro 

dessa pro:Qssao; 

b) «Explorayao agricola» a unidade tecn1co-ecol16mica de produyao, submetida -~- uma gestao 

urtica, com uma localizayao detenninad.a, constitufda por um ou mais blocos de terras, que. 

integra, alem das atividades agrfcolas, as outras atividades produtivas diretamente relacionadas 

com a atividade agricola e que utilizem t~rras ou mitros recursos da explorayao. 

6- 0. Govemo Regional promovera a regulamentayao necessaria ao estabelecimento dos limites 
. ... . 

e condiyoes a observar para a viabilizayao das utilizayoes referidas no n.0 1 do presente artigo. 

Artigo 6.0 

Restric;oes 

1 - As habitayoes construfdas ao abrigo da alinea b) do n. 0 1 do artigo anterior sao inalienaveis 

no prazo de dez anos a contar da em1ssao do alvara de utilizayao, exceto nos casos em que a 

venda desta seja feita com a totalidade da explorayiio agricola e o adquirente preencha os 

requisitos exigidos ao vendedor. 

2- 0 6nus teferido no numero anterior devera constar do alvara de utilizayao emitido pela 

camara municipal que licenciou a obra para a constru9ao de habitayao e. esta sujeito a registo 

predial. 

3~ Os documentos referidos no numero anterior deverao ser remetidos a entidade gestora da 

RAR, pela camara municipal e pelo requerente, respetivamente, no prazo de trinta dias a contar 
. . 

. da data de emissao. 

4- Fica limitada a construyao na RAR a apenas ~a habitayao por requerente. 
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Artigo 7.0 

Requerimento de parecer e ou de autoriza~ao 

f 

i- As autoriza9oes relativas as exce9oes conl)tantes do n.0 I e a eniissao de parecer a que se 

refere o n.0 2, ambos do artigo 5.0
, dependem de requeriinento dos interessados instruido com 

os seguintes doc'!llllentos: · 

. r-

a) Identifica9ao e morada do requerente e do proprietario do terreno, quando nao for este a 

requerer; 

b) Identifica9ao e localiza9ao do predio ou predios com a indjcayao do Iugar, artigos matriciais, 

area total a ocupar com as obras ou quaisquer outras formas de utiliza9ao pretendidas; 

·C) Planta de localiza9ao a escalade 1/25.000 onde se identifique o pr6dio ou predios; 

d) Planta cadastral ou equivalente, a escalade 1/2.000, contendo as irtdica9oes de pormenor, 

nomeadamente os limites dos predios e a localiza9ao exata de todas as obras pretendidas; 

e) Contrato de arrendamento rural e declara9ao do proprietario a autorizar as intervenyoes · 
I 
t 

requeridas. 

2- No caso da alinea b) do n:o 1 do artigo 5.0
, deverao os requerentes juntar documento 

.comprovativo da inscri9ao na seguran9a social e das tres ultimas declar~oes de rendimentos 

ou documento comprovativo da primeira instala9ao. _ 

3- Para efeitos do disposto na alinea b) do n.0 I do artigo 5.0
, eiltende-se por interessado o 

requerente e respetivo conjuge, que deverao juntar certidao das Finan9as onde constem todos 

os hens im6veis existentes em seu nome. 

4- A entidade competente para emissao de parecer pode solicitar aos interessados ou a quaisquer 

servi9os publicos os elementos que considere necessanos, bern como efetuar as vistorias ou 

inspe9oes que considerar <;onvenientes. · 

12 

-:.,. 



ASSEMBLEIA LEGISLATIV ADA 
', . 

REGIAO AUTONOMA DOSA<;ORES 

Gablnete da Presidencia 

Artigo 8.0 

Despacho de autoriza~ao 

1- Cabe a entidade gestora da RAR confiririar as exce((oes previstas nas alineas a). a. c) do n.0 1 

do artigo 5.0
• 

' 
2- As exce9oes previstas nas alineas·d) a i) do ri.0 1 do artigo 5.0

, carecem
1 

de parecer favonivel 

dos membros· do Govemo Regional com coinpetencia na materia respetiva. 

Artigo 9.0 

Natureza dos despachos 

' ' 

1- Os despachos decorrentes das situa9oes previstas nas alineas a) a e) do n.0 1 do artigo 5.0
. 

constituem meras confirma((oes das exce((oes. 

2- Os despachos decorr~ntes das situa((oes previstas nas alineas f) a i) don.~ 1 do artigo 5.0 

constituem autoriza((oes de desafeta((ao da RAR. 

Artigo 10.0 

Prazos e publica~ao 

1- Decorridos sessenta ou noventa dias, consoante se trate do parecer referido no n.0 2 do artigo 

5.0 ou de autoriza9ao cortstante do artigo 8.0
, sem que os interessados tenham sido notificados 

do requerido, considera-se, para todos os efeitos, favoravel o parecer ou concedida a autoriza((ao 

respetiva. 

2- Os despachos refei-idos no artigo anterior carecem de publicactao no Jornal Oficial. 
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Artigo 11.0 

Emissao de certi:ficado de classifica\!ao RAR 

1- lndependeiltemente de qualquer processo administrativo . a iniciar ou em curso, todas as 

pessoas tern direito a requerer ·certificados de classificayao RAR. 

2- A emissao· dos certifitados a que se refere o numero anterior compete a entidade gestora da 

RAR, devendo o respetivo requerimento ser iristruido com os elementos constantes das alfrteas 

. a) a c) do n.0 1 ~o artigo 7.0 e planta c~dastnil ou equivalent~. a escalade 1/2.000, contendo as 

indicayoes de pormenor, nonieadamenfe os liniites do predio ou predios. 

Artigo i2.0 

Nulidades 

Sao nulos todos os atos administrativos praticados em violayao do estabelecido no presente 

diploma 

Artigo 13.0 

Contraordena\!oes 

1- Constitui contraordemt.yao punivel com coima de € 2.500,00 (dois mile quinhentos euros) a 

€ 25.000,00 (vinte e cinco mil euros) toda a utilizayao n~o agricola de solos integrados na RAR 

sem as licenyas, concessoes, aprovayoes ou autorizayoes exigidas por lei ou qualquer forma de 

titilizayaO dos solos que contrarie as dispoSiyOeS do presente_ diploma. 

2- A negligencia e punivel. · 

3- No caso da responsabilidade por contraordenay~o pertencer a pessoa coletiva, os valores 

maximos das coimas elevam-se a € 75.000,00 (setenta e cinco mil euros), tratando-se de facto 

doloso, ou a € 50.000,00 (cinquenta mil euros), no caso de facto negligente. 
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Artigo 14.0 

Fiscaliza~ao 

1- A fiscaliza9~0 do disposto n~ presente diploma. compete, em 'especial, aos municipios, aos 
. ' 

servi9os de. ilha do· departamento do Govemo Regional com competencia em materia de 
- - . 

agricuitura, a lnspe9aO Regional do Ambiente e a entidade gestora da RAR. 

· 2- Compete aos municipios enibargar as obras que sejam come9adas _em contraven9ao das 
. . ~ 

disposi9oes do presente diploma, nos ternios da lei aplicavel. 

Artigo 15.0 
. 

Instru~ao dos processos e aplica~ao das coimas 

1- A instru9ao dos processo.s pelas contraordena9oes previstas neste diploma e da competencia 

da entidade gestora da RAR. 

2- Finda a instru9ao sao os processos remetidos ao dirigente maximo da entidade gestora da 

RAR·para aplica9ao da respetivacoima. 

3- 0 produto das coimas · aplicadas reverte integralmente para a Regiao ou em 50 % para os 

municipios, no caso de terem sido estes a iniciar o procedimento. 

Artigo 16.0 

Cessa~ao das a~oes violadoras do regime da RAR 

lndependentemente do processo de contraordena9ao e da aplica9ao das coimas, a entidade 

gestora da RAR · devera do mesmo dar conhecimento ao respetivo municipio para que seja 

ordenada a cessa9ao imediata das a9oes desenvolvidas em viola9ao do disposto no presente 

diploma. 
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ASSEMBLEIA LEGISLATIV ADA . ,· . 

REGIAO AUTONO~ DOS A<;ORES 

Gabinete da Pre,sidencia 

Artigo 17.0 

· Reposi~ao da situa~ao. a,nterior a infra~ao 

1- A entidade gestora da RAR pode, ap6s a audic;ao dos interessados, ihdependentemente de 

aplica9ao das coimas, determinar aos r~sponsaveis pelas ac;oes viohi.doras do regime da RAR 

que procedam a reposiyaO da situayaO anterior a ipfrac;aq, fixando 0 prazo e OS t~rmOS que 

devem ser observados. 

2- Ap6s a notificac;ao para que se proceda a reposic;ao, se nao for cumprida a obrigac;ao no prazo . . 

para tal ftxado, a entidade gestora da RAR pode mandar proceder aos trabalhos necessarios a 
reposic;ao da situac;ao anterior a infrac;ao, apr~sentando para cobranc;a nota de despesas 

efetuadas aos agentes infratores. 

3- Na falta de pagamento no prazo de sessenta dias, sera a cobranc;a efetuada nos termos do 

processo de execuc;oes fiscais, constituindo a nota de despesas titulo executivo bastante, 

devendo dela constar o nome e o domicilio do devedor, a proveniencia da divida e a indicac;ao, 

por extenso, do seu montarite, bern como a data a partir da qual sao devidos juros de mora. 

4- No caso da utiliZac;ao em causa estar ilegalmente licenciada pela entidade publica 

competente, incumbe a esta a responsabiHdade pelas despesas a que se referem os nt1meros 

anteriores. 

Artigo 18.0 

Taxas 

1- A emissao de pareceres e certificados a que se refere, respetivamente, o n.6 2 do artigo 5.0 e 

o artigo 1.1.0 pode estar sujeito ao pagamento pelos interessados de taxas de montantes a fixar 

por portaria do membra do Govemo Regional com competencia em materia de agricultura. 

2- 0 montante das taxas cobrada:s reverte integralmente para a entidade gestora da RAR. 
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ASSEMBLEIA LEGISLATIV ADA 

REGIAO Atrr6No~ DOS Ac;ORES 
Gabi~ete da Presidencia .. · ..... '' 

. Artigo i9.0 
· 

Carta da Reserva Agricola Regional 

A Carta da Reserva Agricola Regional, a que se refere o n.0 1 do artigo 3.0
, sera constituida por 

. . ' 

n:ove mapas J?arce1ares, correspondendo urn a ca~ uma das ilhas do arquipelago dos Avores, a 
escalade 1/25.000, revogando a_Portaria n.0 li92.~ ·de 2 de janeiro. 

Artigo 19.0 :0A 

Identifica~ao d,os solos · 
J . . 

Os solos integrados na RAR sao obrigatoriamente identificados em todos os ihstrumentos de ' . ' 

gestao territorial em vigor na Regiao Aut6noma dos Avores. 

Artigo 20.0 

Entrada elll vigor 

0 presente diploma entra em vigor 30 dias ap6s a data da sua publicayao. 

17 


