ATA DE SESSÃO PÚBLICA DE ATRIBUIÇÃO DE JORNADAS DE CAÇA
ZCM DE MONTARGIL I - PROC. 3872- ICNF
ÉPOCA VENATÓRIA 2018/2019
CAÇADAS AO POMBO, PATO, ROLA, TORDO E JAVALI (ESPERA E MONTARIA)
------ Às dezoito horas, do dia treze, do mês de agosto, do ano de dois mil e dezoito,
reuniram em sessão pública, no Centro Cultural de Montargil, os senhores Joaquim
Manuel de Oliveira Dias, na qualidade de Presidente da Junta de Freguesia de
Montargil, Manuel Moreira da Silva Ceríaco, na qualidade de Secretário da Junta de
Freguesia de Montargil e Manuel Ildefonso Nogueira Martins na qualidade de
Presidente da Assembleia de Freguesia de Montargil, com o objetivo de dar
cumprimento ao estipulado no Artigo 5º da Portaria n.º 148/2018, de 22 de maio,
realizar o sorteio das Candidaturas dos caçadores inscritos, às jornadas de caça da
Zona de Caça Municipal I. ------------------------------------------------------------------------------------- Após análise e organização das candidaturas recebidas, organizadas por tipo,
espécies ou grupos de espécies cinegéticas, processo e jornada de caça, verificou-se
que o número de candidaturas foi inferior ao número de jornadas de caça disponíveis,
as quais foram tornadas públicas através da publicação das CCEC nos sites do ICNF e
FENCAÇA. Tendo em consideração o descrito, foi pelos presentes decidido não se
realizar sorteio público e atribuir as jornadas de caça disponíveis aos caçadores que
manifestem esse interesse e efetuem a respetiva candidatura nas 48 horas que
antecedem a jornada de caça, dando cumprimento ao previsto na alínea a) do Artigo
6º da mesma Portaria, até completar as jornadas disponíveis. -------------------------------------- Anexa-se a esta ata a listagem dos caçadores admitidos, dando cumprimento ao
estipulado no ponto 4 do Artigo 5º da Portaria n.º 148/2018, de 22 de maio. ------------------ Nada mais havendo a tratar foi pelos presentes dada por encerrada a presente
sessão pública e por todos eles vai ser subscrita a presente ata. ------------------------------Junta de Freguesia de Montargil, 13 de agosto de 2018

