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MINISTÉRIOS DA ECONOMIA E DA SAÚDE
Portaria n.o 914/2003
de 1 de Setembro
o

A Portaria n. 577/2001, de 7 de Junho, veio estabelecer o regime geral da fixação dos preços dos medicamentos genéricos, nos termos do qual os mesmos
devem ser inferiores em, pelo menos, 35 % do valor
do preço de venda ao público dos medicamentos de
referência.
Com a entrada em vigor das recentes alterações legislativas decorrentes da execução da política do medicamento, com particular destaque para a criação do sistema de preços de referência, registou-se uma profunda
alteração nos preços de venda ao público dos medicamentos de referência.
Importa, em conformidade, introduzir naquele regime
geral as modificações necessárias por forma a evitar distorções do mercado.
Assim:
Ao abrigo do disposto no artigo 17.o do Decreto-Lei
n.o 329-A/74, de 10 de Julho, e no n.o 1 do artigo 23.o
do Decreto-Lei n.o 72/91, de 8 de Fevereiro, com a redacção que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.o 242/2000,
de 26 de Setembro:
Manda o Governo, pelos Secretários de Estado do
Comércio, Indústria e Serviços e da Saúde, o seguinte:
1.o o n.o 2.o da Portaria n.o 577/2001, de 7 de Junho,
passa a ter a seguinte redacção:
«2.o — 1 — . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2—..........................................
3—..........................................
a)
b)
c)

........................................
........................................
........................................

4 — O disposto no n.o 1 não é aplicável aos medicamentos genéricos a introduzir no mercado para os
quais exista grupo homogéneo, devendo o respectivo
preço de venda ao público ser, nestes casos, igual ou
inferior ao preço de referência desse grupo.»
2.o A presente portaria entra em vigor no dia seguinte
ao da sua publicação.
Em 28 de Julho de 2003.
A Secretária de Estado do Comércio, Indústria e Serviços, Maria do Rosário Mayoral Robles Machado Simões
Ventura. — O Secretário de Estado da Saúde, Carlos
José das Neves Martins.

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA,
DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCAS
Portaria n.o 915/2003
de 1 de Setembro

Pela Portaria n.o 629/2003, de 23 de Julho, foi, de
acordo com o 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 Decreto-Lei n.o 338/2001, de
26 de Dezembro, suspenso o exercício da caça e de
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actividades de carácter venatório na zona de caça turística da Coutada de Barros (processo n.o 722), situada
no município do Crato.
Constatou-se, porém, que a entidade gestora da zona
de caça em causa não deu cumprimento ao disposto
no n.o 5 do artigo 44.o do diploma atrás citado, pelo
que não haveria lugar à suspensão.
Assim:
Manda o Governo, pelo Ministro da Agricultura,
Desenvolvimento Rural e Pescas, que seja revogada a
Portaria n.o 629/2003, de 23 de Julho.
Pelo Ministro da Agricultura, Desenvolvimento Rural
e Pescas, Fernando António de Miranda Guedes Bianchi
de Aguiar, Secretário de Estado do Desenvolvimento
Rural, em 14 de Agosto de 2003.
Portaria n.o 916/2003
de 1 de Setembro

Com fundamento no disposto do artigo 25.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;
Ouvido o Conselho Cinegético Municipal de Nisa:
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 Tolosa (processo n.o 3385-DGF), pelo
período de seis anos, e transferida a sua gestão para
a Associação de Caça e Pesca de Tolosa, com o número
de pessoa colectiva 505350556 e sede na Travessa da
Igreja, 1, 6050 Tolosa.
2.o Passam a integrar esta zona de caça os terrenos
cinegéticos cujos limites constam da planta anexa à presente portaria e que dela faz parte integrante, sitos na
freguesia de Tolosa, município de Nisa, com a área de
1746,9325 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 compreendam 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 municipal 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 criada pela presente portaria produz efeitos, relativamente a terceiros, com a instalação
da respectiva sinalização.
7.o A sinalização da zona de caça deve obedecer ao
disposto nas alíneas b) dos n.os 2.o e 3.o e nos n.os 4.o

