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Diário da República, 1.ª série — N.º 70 — 9 de Abril de 2008
às entidades titulares das licenças de serviço público de
distribuição local de gás natural exercidas em regime de
exclusivo público, nos termos do artigo 22.º
2 — (Anterior corpo do artigo.)»
Artigo 2.º
Produção de efeitos

O disposto no presente decreto-lei produz efeitos desde
a data de atribuição das licenças de serviço público de
distribuição local de gás natural exercidas em regime de
exclusivo público, nos termos previstos no Decreto-Lei
n.º 140/2006, de 26 de Julho.
Visto e aprovado em Conselho de Ministros de 21 de
Fevereiro de 2008. — José Sócrates Carvalho Pinto de
Sousa — Fernando Teixeira dos Santos — António José
de Castro Guerra.
Promulgado em 28 de Março de 2008.
Publique-se.
O Presidente da República, ANÍBAL CAVACO SILVA.
Referendado em 31 de Março de 2008.
O Primeiro-Ministro, José Sócrates Carvalho Pinto
de Sousa.

Portaria n.º 269/2008
de 9 de Abril

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA,
DO DESENVOLVIMENTO RURAL E DAS PESCAS
Portaria n.º 268/2008
de 9 de Abril

Pela Portaria n.º 1132/2003, de 1 de Outubro, foi concessionada à Associação de Caça e Pesca Os Monchiqueiros, a zona de caça associativa de Ribeira das Canas
e outras (processo n.º 3483-DGRF), situada no município
de Monchique.
A concessionária requereu agora a anexação à referida
zona de caça de alguns prédios rústicos sitos nos municípios de Monchique e Portimão.
Assim:
Com fundamento no disposto no artigo 11.º e na alínea a) do artigo 40.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, e ouvidos os Conselhos
Cinegéticos Municipais:
Manda o Governo, pelo Ministro da Agricultura, do
Desenvolvimento Rural e das Pescas, o seguinte:
1.º São anexados à presente zona de caça vários prédios rústicos sitos na freguesia de Mexilhoeira Grande,
município de Portimão, com a área de 206 ha, e na
freguesia e município de Monchique, com a área de
27 ha, ficando a mesma com a área total de 671 ha,
conforme planta anexa à presente portaria e que dela
faz parte integrante.
2.º A presente anexação só produz efeitos, relativamente
a terceiros, com a instalação da respectiva sinalização.
Pelo Ministro da Agricultura, do Desenvolvimento Rural
e das Pescas, Ascenso Luís Seixas Simões, Secretário de
Estado do Desenvolvimento Rural e das Florestas, em 20
de Março de 2008.

Pela Portaria n.º 337/2002, de 28 de Março, foi criada
a zona de caça municipal de Elvas (4) (processo n.º 2826-DGRF), situada no município de Elvas, com a área de
282,6250 ha, e transferida a sua gestão para o Clube Amadores de Caça e Pesca de Elvas.
Considerando que a transferência de gestão não será
renovada em virtude de não ter dado entrada o respectivo
pedido de renovação de acordo com o estipulado no artigo 21.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, e que, nos termos da alínea c) do
n.º 1 do artigo 22.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, tal facto acarreta a sua
caducidade;
Considerando que para terrenos abrangidos pela mencionada zona de caça foi requerida a concessão de uma zona
de caça associativa a favor da Associação de Caçadores
da Freguesia de S. Vicente e Ventosa;
Considerando que, nos termos do n.º 7 do artigo 29.º
da citada legislação, a extinção da zona de caça só produz
efeitos com a publicação da respectiva portaria:
Com fundamento no disposto no artigo 37.º, na alínea a)
do artigo 40.º e no n.º 7 do artigo 29.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:
Manda o Governo, pelo Ministro da Agricultura, do
Desenvolvimento Rural e das Pescas, o seguinte:
1.º É extinta a zona de caça municipal de Elvas (4)
(processo n.º 2826-DGRF).
2.º Pela presente portaria é concessionada, pelo período
de 10 anos, renovável automaticamente, à Associação de
Caçadores de Freguesia de S. Vicente e Ventosa, com o
número de identificação fiscal 503310590 e sede na Rua de
Elvas, 107, São Vicente e Ventosa, 7350-481 Elvas, a zona
de caça associativa das Courelas de S. Vicente (processo

