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Sala de Reuniões do CEDEC

---------Aos dois dias do mês de outubro de dois mil e dezoito, pelas dezassete horas, na
sala de reuniões do Centro de Desenvolvimento Económico (CEDEC), em Ferreira do
Alentejo, reuniu o Conselho Cinegético Municipal, presidido pela Senhora Vice-Presidente
da Câmara Municipal, Maria José do Ó Efigénio.------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------Estiveram presentes os conselheiros, Senhores, Alexandre Maria Sobral Machado,
Francisco Páscoa Niza, 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.-----------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------CONCESSÃO DE ZONA DE CASA TURÍSTICA das Herdades da Pedra Alva e
Carrasqueira,  de uma área de 237,5048ha,  processo nº20926,  em que  a  entidade
requerente é Aroma das Buganvilias, Produção Agrícola, Lda.----------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------O Conselho deliberou, por unanimidade, o seguinte:-----------------------------------
---------”Verificando-se sobreposição de áreas no pedido de concessão com a Zona de
Caça Associativa dos Gasparões, deverá a tutela (ICNF) verificar as datas dos acordos
celebrados com os proprietários dos prédios em referência, tendo em consideração o
período de vigência da ZCA existente. Em caso de validação pelo ICNF, nada a opôr”.-- -
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------Não  havendo  mais  assuntos  a  tratar,  a  Senhora  Vice-Presidente  da  Câmara,
quando eram dezassete horas e trinta e cinco 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.--------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Página 1 de 1


