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----------------------------------ATA N.º 21/2011,--------------------------------
------------DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE CATORZE DE-----------
---------------------------MAIO DE DOIS MIL E ONZE--------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------
Aos catorze dia do mês de maio de dois mil e onze, pelas dezoito  horas, na sede 

da  Junta  de  Freguesia  de  Quiaios,  sita  na Rua da Figueira  da  Foz,  n.º  27, 

reuniu o executivo da Junta de Freguesia, com a presença dos membros eleitos, 

Senhores Carlos Manuel da Silva Rabadão - Presidente, Fernando Bento Balsas 

– Secretário e Gina Maria da Conceição Lourenço – Tesoureiro, com a seguinte 

Ordem de Trabalhos:-------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------

Ponto único: Hasta Pública para arrematação do direito à ocupação da loja 

nº 4 do Mercado de Quiaios ;----------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------

Antes de se proceder à Hasta Pública, o Sr. Presidente registou a presença dos 

os  sócios  gerentes  da  Firma  Sabornostrum  Restauração  Lda,  como  única 

concorrente.------------------------------------------------------------------------------

Posteriormente, informou das condições gerais de arrematação e esclareceu as 

dúvidas  apresentadas.  Mais  informou,  que  a  comissão  de  avaliação  é 

constituída pelos elementos do executivo e que a base de licitação é de 500,00€ 

(quinhentos euros), sendo o valor dos lanços de 50,00€ (cinquenta euros) ou 

seus múltiplos.---------------------------------------------------------------------------

A Firma  Sabornostrum Restauração Lda licitou um lanço múltiplo de 100 €.- -

A Concessão foi entregue à Firma Sabornostrum Restauração Lda, pelo valor 

de  600,00€  (seiscentos  euros)  acrescido  de  IVA  à  taxa  em  vigor,  sendo 

cinquenta por cento desse valor liquidado de imediato.----------------------------

Logo que o concorrente se retirou da sala e não havendo dúvidas relativamente 

à hasta pública, o executivo deliberou por unanimidade conceder o direito de 

ocupação  da  loja  nº  4  do  Mercado  de  Quiaios  à  Firma  Sabornostrum 

Restauração Lda,  com sede na rua Banda da Amizade nº 38, Loja 8, Centro 

Comercial Bairro do Liceu, 3810-059 Aveiro, e comunicar-lhe o resultado da 

deliberação.------------------------------------------------------------------------------
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--------------------------------------------------------------------------------------------

E  nada  mais  havendo  a  tratar,  foi  pelo  Presidente  declarada  encerrada  a 

reunião, da qual se lavrou a presente acta, que vai ser assinada, nos termos da 

lei.-----------------------------------------------------------------------------------------

O Presidente,

O Secretário,

O Tesoureiro,
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