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3 — A taxa devida anualmente pela concessão é de E 225,10 de
acordo com os limites estabelecidos pelo artigo 6.o do Decreto
n.o 44 623, alterado pelo Decreto-Lei n.o 131/82, de 23 de Abril.
4 — A importância referida no número anterior constitui receita
dos serviços competentes do Ministério da Agricultura, Desenvolvimento Rural e Pescas.
5 — O pagamento da taxa referente ao ano em que a concessão
de pesca entra em vigor far-se-á no acto da entrega do alvará e será
devida por inteiro.
6 — A concessionária é obrigada a cumprir e a fazer cumprir as
normas do Regulamento desta concessão aprovado pela Direcção-Geral das Florestas.
7 — Os repovoamentos com espécies aquícolas, próprias do meio,
só poderão ser levados a efeito em presença de elementos do Corpo
Nacional da Guarda Florestal, que elaborarão os respectivos autos
de lançamento.
11 de Novembro de 2003. — Pelo Ministro da Agricultura, Desenvolvimento Rural e Pescas, João Manuel Alves Soares, Secretário de
Estado das Florestas.
Despacho n.o 22 820/2003 (2.a série). — Com fundamento no
artigo 6.o do Regulamento da Lei n.o 2097, de 6 de Junho de 1959,
aprovado pelo Decreto n.o 44 623, de 10 de Outubro de 1962:
Determino que seja concedido ao Clube de Caçadores e Pescadores
de Campinho o exclusivo de pesca desportiva na albufeira do Monte
das Burras, na herdade de Santo Amador, freguesia de Campinho,
concelho de Reguengos de Monsaraz, nas condições que a seguir
se indicam:
1 — A concessão de pesca abrange uma área aproximada de 7,50 ha.
2 — O prazo de validade da concessão é de 10 anos a contar da
data de publicação do respectivo alvará, podendo este ser cancelado
sempre que for julgado conveniente ao interesse público ou não houver
cumprimento do estabelecido no respectivo alvará.
3 — A taxa devida anualmente pela concessão é de E 44,93 de
acordo com os limites estabelecidos pelo artigo 6.o do Decreto
n.o 44 623, alterado pelo Decreto-Lei n.o 131/82, de 23 de Abril.
4 — A importância referida no número anterior constitui receita
dos serviços competentes do Ministério da Agricultura, Desenvolvimento Rural e Pescas.
5 — O pagamento da taxa referente ao ano em que a concessão
de pesca entra em vigor far-se-á no acto da entrega do alvará e será
devida por inteiro.
6 — A concessionária é obrigada a cumprir e a fazer cumprir as
normas do Regulamento desta concessão aprovado pela Direcção-Geral das Florestas.
7 — Os repovoamentos com espécies aquícolas, próprias do meio,
só poderão ser levados a efeito em presença de elementos do Corpo
Nacional da Guarda Florestal, que elaborarão os respectivos autos
de lançamento.
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Aviso n.o 12 517/2003 (2.a série). — Reconhecimento de organismo privado de controlo e certificação. — De acordo com o disposto
no Despacho Normativo n.o 47/97, de 30 de Junho, e verificadas quer
a conformidade da candidatura com o disposto nos n.os 1, 2 e 3 do
anexo IV do citado despacho normativo quer a satisfação dos critérios
gerais para organismos de certificação de produtos estipulados na
norma portuguesa EN 45 011, e de acordo com o procedimento previsto no seu n.o 5 e consultados o grupo de trabalho e a Comissão
Consultiva Interprofissional para a Certificação dos Produtos Agro-Alimentares, torno público o seguinte:
1 — A SATIVA, Desenvolvimento Rural, L.da, é reconhecida como
organismo privado de controlo e certificação para «Maçã Bravo de
Esmolfe — DOP» e «Maçã da Beira Alta — IGP», sendo aprovadas
as respectivas marcas de certificação, cujos modelos são publicados
em anexo e cujo registo deve ser solicitado ao Instituto Nacional
da Propriedade Industrial no prazo de 10 dias a contar da publicação
deste aviso.
2 — A manutenção deste reconhecimento obriga ao cumprimento
do disposto no n.o 8 do anexo IV do Despacho Normativo n.o 47/97
e, nomeadamente, ao envio para a DGDRural, até 31 de Janeiro
de cada ano, da lista de produtores e transformadores sujeitos ao
regime de controlo e certificação, bem como do relatório de actividades desenvolvidas no ano anterior.
28 de Outubro de 2003. — Pelo Presidente, o Vice-Presidente, Fernando Madureira.

11 de Novembro de 2003. — Pelo Ministro da Agricultura, Desenvolvimento Rural e Pescas, João Manuel Alves Soares, Secretário de
Estado das Florestas.
Despacho n.o 22 821/2003 (2.a série). — Com fundamento no
artigo 6.o do Regulamento da Lei n.o 2097, de 6 de Junho de 1959,
aprovado pelo Decreto n.o 44 623, de 10 de Outubro de 1962:
Determino que seja concedido à Associação de Caça e Pesca Os
Barrosões o exclusivo de pesca desportiva na albufeira do Alto Cávado,
freguesias de Cambeses do Rio, Sezelhe e Contim, concelho de Montalegre, nas condições que a seguir se indicam:
1 — A concessão de pesca abrange uma área aproximada de 50 ha.
2 — O prazo de validade da concessão é de dez anos a contar
da data de publicação do respectivo alvará, podendo este ser cancelado
sempre que for julgado conveniente ao interesse público ou não houver
cumprimento do estabelecido no respectivo alvará.
3 — A taxa devida anualmente pela concessão é de E 299,50, de
acordo com os limites estabelecidos pelo artigo 6.o do Decreto
n.o 44 623, alterado pelo Decreto-Lei n.o 131/82, de 23 de Abril.
4 — A importância referida no número anterior constitui receita
dos serviços competentes do Ministério da Agricultura, Desenvolvimento Rural e Pescas.
5 — O pagamento da taxa referente ao ano em que a concessão
de pesca entra em vigor far-se-á no acto da entrega do alvará e será
devida por inteiro.
6 — A concessionária é obrigada a cumprir e a fazer cumprir as
normas do Regulamento desta concessão aprovado pela Direcção-Geral das Florestas.
7 — Os repovoamentos com espécies aquícolas, próprias do meio,
só poderão ser levados a efeito em presença de elementos do Corpo
Nacional da Guarda Florestal, que elaborarão os respectivos autos
de lançamento.
11 de Novembro de 2003. — Pelo Ministro da Agricultura, Desenvolvimento Rural e Pescas, João Manuel Alves Soares, Secretário de
Estado das Florestas.

Aviso n.o 12 518/2003 (2.a série). — Reconhecimento de organismo privado de controlo e certificação. — De acordo com o disposto
no Despacho Normativo n.o 47/97, de 30 de Junho, e verificadas quer
a conformidade da candidatura com o disposto nos n.os 1, 2 e 3 do
anexo IV do citado Despacho Normativo n.o 47/97 quer a satisfação
dos critérios gerais para organismos de certificação de produtos estipulados na Norma Portuguesa EN 45 011 e de acordo com o procedimento previsto no seu n.o 5 e consultados o grupo de trabalho
e a Comissão Consultiva Interprofissional para a Certificação dos
Produtos Agro-Alimentares, torno público o seguinte:
1 — A SATIVA, Desenvolvimento Rural, L.da, é reconhecida como
organismo privado de controlo e certificação para produtos obtidos
em protecção integrada, produzidos pelos associados da AGROCAMPREST, Cooperativa Agrária de Compra, Venda e Prestação de Serviços, C. R. L., e da Cooperativa Agrícola do Vale do Varosa, C. R. L.,
para vinha e vinha e pomóideas, respectivamente.
2 — A manutenção deste reconhecimento obriga ao cumprimento
do disposto no n.o 8 do anexo IV do citado Despacho Normativo

