
N.o 198 — 28 de Agosto de 2002 DIÁRIO DA REPÚBLICA — I SÉRIE-B 6137

PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS

Resolução do Conselho de Ministros n.o 114/2002

O Decreto-Lei n.o 267/97, de 2 de Outubro, aprovou
o regime de realização de concursos públicos com vista
à concessão de lanços de auto-estrada e conjuntos viários
associados, nomeadamente o da concessão designada
por Grande Porto, a que se referem a alínea d) do
n.o 1 e a alínea d) do n.o 2 do artigo 2.o daquele diploma,
estabelecendo no artigo 14.o que as bases da concessão
seriam aprovadas por decreto-lei e que a minuta do
respectivo contrato seria aprovada por resolução do
Conselho de Ministros.

O Decreto-Lei n.o 189/2002, de 28 de Agosto, aprovou
as bases da concessão do Grande Porto e mandatou
a Ministra de Estado e das Finanças e o Ministro das
Obras Públicas, Transportes e Habitação para outorgar
o contrato de concessão, sendo agora necessário aprovar
a minuta do contrato de concessão.

Assim:
Nos termos da alínea g) do artigo 199.o da Cons-

tituição, o Conselho de Ministros resolve:
Aprovar a minuta do contrato de concessão de lanços

de auto-estrada e conjuntos viários associados designada
por Grande Porto, a que se refere a alínea d) do n.o 2
do artigo 2.o do aludido Decreto-Lei n.o 267/97, de 2
de Outubro, e, bem assim, o despacho conjunto
n.o 371-A/98, de 30 de Maio, dos Ministros das Finanças
e do Equipamento, do Planeamento e da Administração
do Território, a celebrar entre o Estado Português e
a LUSOSCUT — Auto Estradas do Grande Porto, S. A.

Presidência do Conselho de Ministros, 1 de Agosto
de 2002. — O Primeiro-Ministro, José Manuel Durão
Barroso.

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA,
DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCAS

Portaria n.o 1142/2002
de 28 de Agosto

Com fundamento no disposto no artigo 25.o do Decre-
to-Lei n.o 227-B/2000, de 15 de Setembro, com as alte-
rações introduzidas pelo Decreto-Lei n.o 338/2001, de
26 de Dezembro;

Ouvido o Conselho Cinegético Municipal de Portel:
Manda o Governo, pelo Ministro da Agricultura,

Desenvolvimento Rural e Pescas, o seguinte:
1.o Pela presente portaria é criada a zona de caça

municipal de Amieira 3 (processo n.o 2937-DGF), pelo
período de seis anos, e transferida a sua gestão para
a Câmara Municipal de Portel e a Associação de Caça-
dores de São Romão de Amieira, com o número de
pessoa colectiva 506076458, com sede em Portel.

2.o Passam a integrar esta zona de caça os terrenos
cinegéticos cujos limites constam da planta anexa à pre-
sente portaria e que dela faz parte integrante, sitos na
freguesia de Amieira, município de Portel, com uma
área de 219,50 ha.

3.o De acordo com o estabelecido no artigo 16.o do
Decreto-Lei n.o 227-B/2000, de 15 de Setembro, com as
alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.o 338/2001, de
26 de Dezembro, os critérios de proporcionalidade de
acesso dos caçadores a esta zona de caça compreendem
as seguintes percentagens:

a) 40% relativamente aos caçadores referidos na
alínea a) do citado artigo 16.o;

b) 10% relativamente aos caçadores referidos na
alínea b) do citado artigo 16.o;

c) 30% relativamente aos caçadores referidos na
alínea c) do citado artigo 16.o;

d) 20% aos demais caçadores, conforme é referido
na alínea d) do citado artigo 16.o

4.o As regras de funcionamento da zona de caça muni-
cipal não constantes desta portaria serão divulgadas pela
entidade gestora nos locais do costume e, pelo menos,
num jornal de expansão nacional.

5.o As restantes condições de transferência de gestão
encontram-se definidas no plano de gestão aprovado
pela respectiva direcção regional de agricultura, o qual
se dá aqui como reproduzido.

6.o A zona de caça municipal será obrigatoriamente
sinalizada com tabuletas do modelo n.o 2 e sinal do
modelo n.o 10 definidos na Portaria n.o 1103/2000, de
23 de Novembro.

7.o A eficácia da transferência está dependente de
prévia sinalização, de acordo com as condições definidas
na Portaria n.o 1103/2000.

Pelo Ministro da Agricultura, Desenvolvimento Rural
e Pescas, Fernando António de Miranda Guedes Bianchi
de Aguiar, Secretário de Estado do Desenvolvimento
Rural, em 19 de Julho de 2002.

MINISTÉRIOS DA AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO
RURAL E PESCAS E DAS CIDADES, ORDENAMENTO

DO TERRITÓRIO E AMBIENTE

Portaria n.o 1143/2002
de 28 de Agosto

Pela Portaria n.o 867/90, de 20 de Setembro, foi con-
cessionada à Associação de Caçadores e Pescadores de
Fortios a zona de caça associativa da Herdade de Val-
verde e outras (processo n.o 361-DGF), situada no muni-
cípio de Portalegre, com uma área de 879,0875 ha, válida
até 31 de Maio de 2002.


