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artigo 44.o do Decreto-Lei n.o 227-B/2000, de 15 de
Setembro, com as alterações introduzidas pelo Decre-
to-Lei n.o 338/2001, de 26 de Dezembro:

Manda o Governo, pelo Ministro da Agricultura,
Desenvolvimento Rural e Pescas, o seguinte:

1.o Na zona de caça associativa de Cela (processo
n.o 1080-DGRF) é suspenso o exercício da caça e de
actividades de carácter venatório, até à publicação da
respectiva portaria de renovação, pelo prazo máximo
de nove meses.

2.o A presente portaria produz efeitos a partir de
16 de Julho de 2004.

Pelo Ministro da Agricultura, Desenvolvimento Rural
e Pescas, João Manuel Alves Soares, Secretário de Estado
das Florestas, em 30 de Junho de 2004.

Portaria n.o 904/2004

de 23 de Julho

Pela Portaria n.o 722-N10/92, de 15 de Julho, alterada
pela Portaria n.o 940/97, de 12 de Setembro, foi con-
cessionada ao Clube de Caçadores Os Moleanos a zona
de caça associativa da freguesia de Évora de Alcobaça
(processo n.o 1059-DGRF), situada no município de
Alcobaça, com a área de 1949,30 ha, válida até 15 de
Julho de 2004.

Foi entretanto requerida atempadamente a sua reno-
vação, não tendo o processo ficado concluído até ao
termo da concessão.

Assim:
Nestes termos, em obediência ao princípio geral da

legalidade e com fundamento no disposto no n.o 9 do
artigo 44.o do Decreto-Lei n.o 227-B/2000, de 15 de
Setembro, com as alterações introduzidas pelo Decre-
to-Lei n.o 338/2001, de 26 de Dezembro:

Manda o Governo, pelo Ministro da Agricultura,
Desenvolvimento Rural e Pescas, o seguinte:

1.o Na zona de caça associativa da freguesia de Évora
de Alcobaça (processo n.o 1059-DGRF) é suspenso o
exercício da caça e de actividades de carácter venatório,
até à publicação da respectiva portaria de renovação,
pelo prazo máximo de nove meses.

2.o A presente portaria produz efeitos a partir de
16 de Julho de 2004.

Pelo Ministro da Agricultura, Desenvolvimento Rural
e Pescas, João Manuel Alves Soares, Secretário de Estado
das Florestas, em 30 de Junho de 2004.

Portaria n.o 905/2004

de 23 de Julho

Pela Portaria n.o 702/92, de 9 de Julho, alterada pelas
Portarias n.os 939/94, 944/97, 558/98 e 1071/2002, res-
pectivamente de 24 de Outubro, de 12 de Setembro
e de 20 e 21 de Agosto, foi concessionada ao Clube
de Caçadores de São Pedro da Cadeira a zona de caça
associativa de São Pedro da Cadeira (processo
n.o 1001-DGRF), situada no município de Torres
Vedras, com a área de 1758,3286 ha, válida até 9 de
Julho de 2004.

Foi entretanto requerida atempadamente a sua reno-
vação, não tendo o processo ficado concluído até ao
termo da concessão.

Assim:
Nestes termos, em obediência ao princípio geral da

legalidade e com fundamento no disposto no n.o 9 do
artigo 44.o do Decreto-Lei n.o 227-B/2000, de 15 de
Setembro, com as alterações introduzidas pelo Decre-
to-Lei n.o 338/2001, de 26 de Dezembro:

Manda o Governo, pelo Ministro da Agricultura,
Desenvolvimento Rural e Pescas, o seguinte:

1.o Na zona de caça associativa de São Pedro da
Cadeira (processo n.o 1001-DGRF) é suspenso o exer-
cício da caça e de actividades de carácter veneratório,
até à publicação da respectiva portaria de renovação,
pelo prazo máximo de nove meses.

2.o A presente portaria produz efeitos a partir de
10 de Julho de 2004.

Pelo Ministro da Agricultura, Desenvolvimento Rural
e Pescas, João Manuel Alves Soares, Secretário de Estado
das Florestas, em 30 de Junho de 2004.

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES

Assembleia Legislativa Regional

Resolução da Assembleia Legislativa Regional
n.o 12/2004/A

Recomenda ao Governo Regional a adopção de medidas no âmbito
do processo de reconstrução das habitações afectadas pelo
sismo de 1998.

Pelo Decreto Legislativo Regional n.o 8/2003/A, de
12 de Março, a Assembleia Legislativa Regional aprovou
a segunda alteração ao Decreto Legislativo Regional
n.o 15-A/98/A, de 25 de Setembro, alteração essa que
cria um quadro legal adequado à resolução dos 117 casos
de sinistrados das ilhas do Faial e do Pico, do 1.o escalão,
mas que não possuem terreno nem condições sócio-
-económicas para a sua aquisição.

Constata-se, entretanto, que as empreitadas públicas
em curso no âmbito do processo de reconstrução estão
em fase de conclusão. Constata-se, entretanto, também,
que muitos processos de sinistrados dos 1.o, 2.o e 3.o esca-
lões foram concluídos ou estão em curso por adminis-
tração directa.

Para além destas situações, verifica-se existirem algu-
mas dezenas de casos de sinistrados do 1.o escalão que
não foram incluídos em empreitadas, mas que não têm
possibilidade de executar, por administração directa, o
projecto de construção ou reabilitação que lhes foi
atribuído.

Verifica-se ainda haver várias situações dos 2.o e
3.o escalões, designadamente na cidade da Horta, cujo
custo das respectivas intervenções se mostra mais ele-
vado do que o previsto, em virtude da complexidade
técnica dessas reabilitações.

Verifica-se, por fim, que subsistem diversos casos
cujos sinistrados ainda não tiveram conhecimento da
solução que deverá ser adoptada.

Resolvidos os casos dos sinistrados sem terreno, para
os quais já existe quadro legal, e adoptados os proce-
dimentos administrativos e as orientações que possibi-
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litem a resolução das outras situações apontadas, o pro-
cesso de reconstrução das ilhas do Faial e do Pico apro-
ximar-se-á rapidamente do seu termo.

A Assembleia Legislativa Regional resolve, nos ter-
mos estatutários e regimentais aplicáveis, recomendar
ao Governo Regional a adopção das seguintes medidas:

1 — Lançar, após a conclusão das empreitadas em
curso, uma nova empreitada pública que inclua todos
os casos do 1.o escalão que não foram incluídos, por
impossibilidade processual, nas anteriores empreitadas
públicas.

2 — Reavaliar os custos de reabilitação dos edifícios
que correspondem a casos dos 2.o e 3.o escalões cujos
proprietários não têm condições para promover a exe-

cução dos projectos aprovados pelas entidades compe-
tentes, abrindo assim a possibilidade de essas reabili-
tações serem concretizadas.

3 — Examinar e despachar, com celeridade, os casos
ainda não equacionados, que embora sejam num
número baixo, em relação à totalidade, correspondem
a situações concretas que carecem de ser resolvidas.

Aprovada, por unanimidade, pela Assembleia
Legislativa Regional dos Açores, na Horta, em
17 de Junho de 2004.

O Presidente da Assembleia Legislativa Regio-
nal, Fernando Manuel Machado Menezes.


