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Portaria n.o 343/2006
de 10 de Abril

Com fundamento no disposto nos artigos 9.o e 26.o
e no n.o 1 do artigo 118.o do Decreto-Lei n.o 202/2004,
de 18 de Agosto, com as alterações introduzidas pelo
Decreto-Lei n.o 201/2005, de 24 de Novembro;

Ouvido o Conselho Cinegético Municipal de Mon-
chique:

Manda o Governo, pelos Ministros do Ambiente, do
Ordenamento do Território e do Desenvolvimento
Regional e da Agricultura, do Desenvolvimento Rural
e das Pescas, o seguinte:

1.o Pela presente portaria é criada a zona de caça
municipal de Alferce (processo n.o 4180-DGRF), pelo
período de seis anos, e transferida a sua gestão para
a Associação de Caça e Pesca de Alferce, com o número
de pessoa colectiva 506419029 e sede na Rua de António
Batista Coelho, 10, 8550 Alferce.

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 Alferce, município de Monchique, com a
área de 3334 ha.

3.o De acordo com o estabelecido no artigo 15.o do
Decreto-Lei n.o 202/2004, de 18 de Agosto, com as alte-
rações introduzidas pelo Decreto-Lei n.o 201/2005, os
critérios de proporcionalidade de acesso dos caçadores
a esta zona de caça compreendem as seguintes per-
centagens:

a) 60% relativamente aos caçadores referidos na
alínea a) do citado artigo 15.o;

b) 20% relativamente aos caçadores referidos na
alínea b) do citado artigo 15.o;

c) 10% relativamente aos caçadores referidos na
alínea c) do citado artigo 15.o;

d) 10% aos demais caçadores, conforme é referido
na alínea d) do citado artigo 15.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.

6.o A zona de caça criada pela presente portaria pro-
duz efeitos relativamente a terceiros com a instalação
da respectiva sinalização.

Pelo Ministro do Ambiente, do Ordenamento do Ter-
ritório e do Desenvolvimento Regional, Humberto Del-
gado Ubach Chaves Rosa, Secretário de Estado do
Ambiente, em 22 de Março de 2006. — Pelo Ministro
da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas,
Rui Nobre Gonçalves, Secretário de Estado do Desen-
volvimento Rural e das Florestas, em 10 de Fevereiro
de 2006.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Portaria n.o 344/2006
de 10 de Abril

Importando actualizar, em ordem ao ano lectivo de
2005-2006, as condições de prestação de apoio financeiro
aos alunos que frequentam escolas particulares de
ensino especial, fixadas na Portaria n.o 135/2005, de 2
de Fevereiro;

Ao abrigo do Decreto-Lei n.o 553/80, de 21 de Novem-
bro, e do disposto no artigo 2.o do Decreto-Lei n.o 35/90,
de 25 de Janeiro:

Manda o Governo, pela Ministra da Educação, o
seguinte:

1.o

Apoio financeiro

O apoio financeiro a conceder aos alunos das escolas
particulares de educação especial visa proporcionar o
ensino gratuito aos alunos que em 15 de Setembro de
2005 tenham idades compreendidas entre os 6 e os
18 anos.
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2.o

Regime de apoio financeiro

É fixado em E 484,75 por mês por aluno o valor
do apoio financeiro a conceder no ano lectivo de
2005-2006 a alunos com idades compreendidas entre
os 6 e os 18 anos.

3.o

Acção social escolar para alunos abrangidos
pela gratuitidade de ensino

No ano lectivo de 2005-2006, são os seguintes os sub-
sídios a atribuir:

a) Subsídio de alimentação — E 70,14;
b) Subsídio de transporte:

Zona periférica — E 46,92;
1.o escalão — E 29,78;
2.o escalão — E 36,67;
3.o escalão — E 47,51;
4.o escalão — E 58,49.

4.o

Produção de efeitos

O disposto na presente portaria produz efeitos a partir
de 1 de Setembro de 2005.

A Ministra da Educação, Maria de Lurdes Reis Rodri-
gues, em 31 de Janeiro de 2006.

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES

Presidência do Governo

Decreto Regulamentar Regional n.o 17/2006/A

Plano Director Municipal da Ribeira Grande

Sob proposta da Câmara Municipal, a Assembleia
Municipal da Ribeira Grande aprovou, em 22 de Setem-
bro de 2005, o respectivo Plano Director Municipal.

Agindo em conformidade, a Câmara Municipal da
Ribeira Grande desencadeou o processo de ratificação
daquele instrumento de planeamento.

O Plano Director Municipal da Ribeira Grande,
adiante designado por Plano, viu iniciada a sua elabo-
ração, e o respectivo acompanhamento, por uma comis-
são técnica, nos termos do Decreto-Lei n.o 69/90, de
2 de Março.

Já na vigência do Decreto-Lei n.o 380/99, de 22 de
Setembro — regime jurídico dos instrumentos de gestão
territorial —, aquela comissão emitiu parecer final glo-
balmente favorável ao Plano, salvaguardando, no
entanto, a atenção a ter em relação às observações e
sugestões nele apresentadas.

Seguiu-se a discussão pública do Plano, que foi rea-
lizada de acordo com as formalidades previstas na lei.

Depois desta terminada e ponderados os seus resul-
tados, a Câmara Municipal efectuou alterações ao Plano,
apresentando-o depois à Direcção Regional de Orga-
nização e Administração Pública para a emissão do pare-
cer destinado a incidir sobre a conformidade com as

disposições legais e regulamentares vigentes, parecer
este previsto no n.o 3 do artigo 6.o do Decreto Legislativo
Regional n.o 14/2000/A, de 23 de Maio, na sua redacção
actual, que adaptou à Região o regime jurídico dos ins-
trumentos de gestão territorial.

Em consequência, a Câmara Municipal introduziu
novas alterações, previamente à submissão do Plano à
Assembleia Municipal.

Ao procedimento de ratificação cabe verificar a con-
formidade com as disposições legais e regulamentares
vigentes, bem como com quaisquer outros instrumentos
de gestão territorial eficazes, o que, no caso do Plano
Director Municipal da Ribeira Grande, se constata que
sucede em geral, mas com ressalva de algumas exclusões
de ratificação e de algumas situações, merecedoras de
esclarecimentos ou observações, em ambos os casos a
seguir descritas.

Assim, para garantir a conformidade com o único
instrumento de gestão territorial em vigor no concelho,
o Plano de Ordenamento da Orla Costeira (POOC)
do troço de Feteiras-Fenais da Luz-Lomba de São
Pedro, o qual, de acordo com a lei, tem prevalência
sobre o Plano que agora se ratifica, o presente diploma
determina algumas exclusões de ratificação na planta
de ordenamento do Plano e procede a esclarecimentos
quanto à aplicação deste face ao POOC.

Uma das exclusões de ratificação é referente à clas-
sificação pelo Plano, na planta de ordenamento, do
espaço urbanizável de média densidade, da classe de
espaços urbanizáveis, na freguesia das Calhetas, que
numa pequena parte da sua área está em desconfor-
midade com o uso natural atribuído pelo POOC.

Todas as restantes exclusões de ratificação relativas
ao POOC são também em áreas definidas por este como
espaços naturais, dada a desconformidade com este uso
das classificações do Plano para tais áreas. Assim, há
exclusões de ratificação numa área correspondente a
uma exploração de massas minerais, porque está em
sobreposição com uma área de espaço natural de pro-
tecção, demarcada no POOC, e em diversas áreas, de
pequena dimensão, abrangidas pela classe de espaços
urbanos ou por zona mista agrícola e florestal, da classe
de espaços florestais, porque coincidem com os espaços
naturais de arribas e linhas de água, identificados no
POOC.

São igualmente objecto de exclusão de ratificação
alguns dos normativos do artigo 22.o («Rede eléctrica»),
por não se encontrarem de acordo com a legislação
em vigor sobre esta matéria.

Também são excluídas da Reserva Ecológica Regio-
nal (RER) as áreas que coincidem com a demarcação
na planta de ordenamento de espaços de exploração
de massas minerais propostas, de forma a evitar sobre-
posição de regimes nestas zonas.

É ainda excluída de ratificação na planta de condi-
cionantes uma área indevidamente assinalada como
RAR (Reserva Agrícola Regional). Como consequência,
dado que a área é classificada pela planta de ordena-
mento como área da RAR, da classe de espaços agrí-
colas, e pelo POOC como pertencente aos espaços natu-
rais, é este o uso que prevalece.

Na relação com o POOC, há, ainda, esclarecimentos
que se destinam: a interpretar que não são aplicáveis
as permissões para novas construções admitidas pelo
Regulamento do Plano nas áreas da RAR, da classe
de espaços agrícolas, e da zona mista agrícola e florestal,
da classe de espaços florestais, situadas entre Porto For-


