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CONSELHO CINEGÉTICO MUNICIPAL
DE FERREIRA DO ALENTEJO

ATA Nº1/2018
Sala de Sessões da Junta de Freguesia de Odivelas

--------Aos vinte e três dias do mês de janeiro de dois mil e dezoito, pelas dezassete horas
horas e trinta minutos, na Sala de Sessões da Junta de Freguesia de Odivelas, reuniu o
Conselho Cinegético Municipal, presidido pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal,
Luís António Pita Ameixa.-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------Estiveram  presentes  os  conselheiros,  Senhores,  José  Francisco  Balão  Belchior,
Alexandre Maria Sobral Machado, Francisco Páscoa Niza, Francisco José do Ó Sabino,
António Manuel Bernardo Mendes, Rodrigo José Rego Raposo, e, Duarte Nuno Videiras
Azevedo.-------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------Os restantes membros não compareceram nem se fizeram representar havendo no
entanto quórum para o efeito.-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------Conforme  convocatória  oportunamente  enviada  a  todos  os  conselheiros,  a
reunião teve como Ordem de Trabalhos a emissão de parecer, nos termos da alínea d),
do artigo 158º, do Decreto-Lei nº202/2004 de 18 de agosto, com as alterações que lhe
foram  conferidas  pelo  Decreto-Lei  nº201/2005  de  24  de  novembro  e  Decreto-Lei
nº2/2011 de 6 de janeiro, sobre o processo a seguir indicado, que estive à disposição
para consulta no Departamento de Conservação da Natureza e Florestas do Alentejo, sito
no Bairro Azul – Coletiva C4, em Vila Nova de Santo André.-----------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------RENOVAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA DE GESTÃO da Zona de Caça Municipal do
Outeiro da Zorra (processo nº20495), com uma área de 247,000ha, em que a entidade
requerente é Associação Cultural, Desportiva e Recreativa de Canhestros.-------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------O Conselho deliberou por unanimidade o seguinte:-------------------------------------
--------“NADA A OPÔR”.-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------CONCESSÃO de  Zona  de  Caça  Associativa  da  Grega  de  Baixo  (processo
nº20485), com uma área de 86,6711ha, em que a entidade requerente é CCPP – Clube
de Caça e Pesca das Postas.-------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------O Conselho deliberou por unanimidade o seguinte:-------------------------------------
--------“NADA A OPÔR”.-----------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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---------Não havendo mais assuntos a tratar, o Senhor Presidente da Câmara, quando
eram dezasseis horas e trinta minutos, deu por encerrada a reunião.--------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------Para constar e demais efeitos legais se lavrou a presente ata que vai ser assinada
por todos os presentes.--------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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