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Assim:
Ao abrigo do disposto no n.º 3 do artigo 7.º da Lei
n.º 32/2008, de 17 de Julho, no n.º 3 do artigo 94.º do Código de Processo Penal e no n.º 3 do artigo 176.º do Código
de Processo Civil, manda o Governo, pelos Ministros da
Administração Interna, da Justiça e das Obras Públicas,
Transportes e Comunicações, o seguinte:
Artigo 1.º
Prorrogação do período experimental

O período experimental previsto no artigo 6.º-A da Portaria n.º 469/2009, de 6 de Maio, na redacção dada pela
Portaria n.º 915/2009, de 18 de Agosto, é prorrogado por
um período de seis meses.

forte, com a área de 105 ha, ficando com a área total de
1518 ha, conforme planta anexa a esta portaria e que dela
faz parte integrante.
Artigo 2.º
Produção de efeitos

Esta anexação só produz efeitos relativamente a terceiros com a instalação da respectiva sinalização.
O Secretário de Estado das Florestas e Desenvolvimento
Rural, Rui Pedro de Sousa Barreiro, em 11 de Fevereiro
de 2010.

Artigo 2.º
Produção de efeitos

A presente portaria produz efeitos a 1 de Dezembro
de 2009.
Artigo 3.º
Entrada em vigor

A presente portaria entra em vigor no dia seguinte ao
da sua publicação.
O Ministro da Administração Interna, Rui Carlos
Pereira, em 19 de Janeiro de 2010. — O Ministro da
Justiça, Alberto de Sousa Martins, em 19 de Janeiro de
2010. — O Ministro das Obras Públicas, Transportes
e Comunicações, António Augusto da Ascenção Mendonça,
em 25 de Fevereiro de 2010.

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA,
DO DESENVOLVIMENTO RURAL E DAS PESCAS
Portaria n.º 132/2010
de 2 de Março

Pela Portaria n.º 379/2008, de 26 de Maio, foi renovada
a zona de caça associativa da Herdade da Amoreira e outras
(processo n.º 153-AFN), situada nos municípios de Monforte e Arronches, concessionada ao Clube de Caçadores
Elmonfalegre, que entretanto requer a anexação de alguns
prédios rústicos, sitos no município de Monforte.
Cumpridos os preceitos legais, e com fundamento no
disposto no artigo 11.º e na alínea a) do artigo 40.º, ambos
do Decreto-Lei n.º 202/2004, de 18 de Agosto, na redacção
que lhe foi conferida pelo Decreto-Lei n.º 159/2008, de
8 de Agosto, e consultado o Conselho Cinegético Municipal de Monforte, de acordo com a alínea d) do artigo 158.º
do mesmo diploma, e no uso das competências delegadas
pelo Ministro da Agricultura, do Desenvolvimento Rural
e das Pescas pelo despacho n.º 78/2010, de 5 de Janeiro,
manda o Governo, pelo Secretário de Estado das Florestas
e Desenvolvimento Rural, o seguinte:
Artigo 1.º
Anexação

São anexados à zona de caça associativa da Herdade
da Amoreira e outras (processo n.º 153-AFN) os prédios
rústicos sitos na freguesia de Monforte, município de Mon-

Portaria n.º 133/2010
de 2 de Março

Pela Portaria n.º 650/2008, de 24 de Julho, foi criada a
zona de caça municipal da Pernancha (processo n.º 4862-AFN), situada no município de Ponte de Sor, e transferida
a sua gestão para a Associação de Caçadores de Foros do
Arrão.
Entretanto, alguns dos proprietários de terrenos incluídos na zona de caça municipal acima referida requerem
a sua exclusão e, simultaneamente, a BAFEPE — Gestão
Cinegética, L.da, requer a concessão de uma zona de caça
turística constituída por aqueles terrenos.
Verificando-se que a área remanescente da zona de
caça municipal não permite prosseguir os objectivos inerentes a este tipo de zonas de caça, importa proceder à
sua extinção.
Cumpridos os preceitos legais, e com base no disposto
no artigo 46.º do Decreto-Lei n.º 202/2004, de 18 de
Agosto, na redacção que lhe foi conferida pelo Decreto-Lei n.º 159/2008, de 8 de Agosto, com fundamento no
disposto no n.º 1 do artigo 28.º em conjugação com o estipulado no n.º 1 do artigo 167.º, na alínea d) do artigo 22.º
e na alínea a) do artigo 40.º, todos do diploma acima referido, consultado o Conselho Cinegético Municipal de
Ponte de Sor, de acordo com a alínea d) do artigo 158.º
do mesmo diploma, e no uso das competências delegadas

