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;ECCRO EXPEOIENTE

ASSUNTO:"Porecer sobre Projeto de Lei n." 349/XII/2.c - Ptottoqaciic: do prazo

para a obtencdo do reconhecimento da propriedade privada sobre parce/as de

leitos ou margens des 6guas do mar ou de ouoisouer aguos navegaveis ou

f1utu6veis (primeira altera<;oo a Lei n." 54/2005, de 15 de novembro, que

esfabelece a titularidade dos recursos hfdricos) "

Relativamente 00 assunto identificodo em epigrofe. e em resposto 00 e-

mail do Vosso Gabinete, de 18 de fevereiro de 2013, cumpre-nos. na sequencia

do despacho de Sua Excelencia 0 Presidente do Governo Regional do RegiQo

Aut6noma da Madeira, e de acordo com 0 disposto no n." 2 do art,O 229 do

Constituicoo da Republica Portuguesa e do ort." 142.° do Regimento da

Assembleia do Republica. tronsmitir a V. Exea. que. analisodo 0 "Projeto de Lei n."

349/XII/2.c - Prorrogac;ao do prazo para a obrencdo do reconhecimento do

propriedade privada sobre parcelas de leifos ou margens das 6guas do mar ou

de quoisquer aguas naveg6veis ou flutuaveis (primeiro olteraciio a Lei n,"

54/2005, de J 5 de novembro, que estabelece a titu/aridade dos recursos

hfdricos) I, emitimos 0 seguinte parecer:

Em term os gerais, concordamos com 0 projeto sub judice, atendendo 6

evidencia da necessidade em prorrogar 0 prazo estabelecido no numero 1 do

ortigo 15.° da Lei n.o 54/2005, de 15 de novembro, para intentar ac;6es jUdic~~is
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com 0 objetivo de obter 0 reconhecimento de propriedade privada sobre

porcelas de leitos e margens p0blicos.

Em diversos mementos. e em diversos contextos. 0 Governo Regional.

otroves da Secretaria Regional do Ambiente e dos Recursos Naturais, e 0

representante do Regiao na COPM - Comissao do Dominio Publico Maritimo

(DPM), manifestarom a incontornabilidade do necessidode de prorrogar 0 prozo

em questoo.

Efetivamente, considerondo 0 numero quase marginal de processos que

correm nos tribunols. atendendo a elevada percentagem de propriedode

privada em terrenos presumivelmente p0blicos, entendemos que 0 Estodo

deverio permitir aos seus cidodoos 0 pleno exercicio desse direito.

Acresce 0 facto da leqislccoo em causa revestir enorme ambiguidade e

indefinicoo. provocondo evidentes entropias nos procedimentos.

Nao obstante, apesar do nossa concordcncia generica com a pro posta de

prorrogacoo do prczo, discordomos do prazo proposto, 0 qual nos pareee

monifestamente insuficiente, defendendo~se que 10 anos serio 0 prazo rozoavel

minimo da prorrogoCao, apesar de se poder inclusive questionor a existencio de

um prazo limite para 0 exercfcio de um direito too importante como e 0 de

propriedode, ademais se considerarmos que foi 0 proprio Estado que proticou. ao

longo de decodes. umo sene de atos administrativos (registos, lic ericos.

outorizocoes. cornercio de bens, cobronco de impostos estotois e municipois)

relacionados com a posse de terrenos privados, quondo terre a obriqccco de

saber se tois propriedades eram no verdade presumivelmente p0blicos.

Par fim. e apesor do supra exposto. importa reolcor a necessidade de

medidas mais reformistas e profundos, que osclorecom diversos aspetos da

leqislocco em vigor.

Com os melhores cumprimentos
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