
Ata Nº. 10/2015
-----Ao vrgesirno dia do mês de outubro do ano de dois mil e quinze, pelas

dezoito horas e trinta minutos, nos termos do nº.1 do artigo nº.20, da Lei nº.

75/2013, de 12 de Setembro, reuniu em sessão extraordinária, na sede da Junta

de Freguesia o executivo com a presença de Custódio do Nascimento Rodrigues

Fernandes, Paulo José Correia dos Santos e Maria Graziela Palma da Rocha

Velho, respectivamente Presidente, Secretário e Tesoureiro.--------------------------

-----A reunião teve início com as seguintes deliberações:--------------------------------

-----Adjudicar a venda, conforme deliberação do executivo de vinte e cinco de
setembro, do prédio rústico, descrito no registo predial sob o número mil

quinhentos e vinte e nove (1529/20030213) a favor da freguesia de São Pedro
D'Arcos, inscrito na matriz predial sob o artigo número mil trezentos e
dezassete (1317), sito na Rua de Terrafeita, com a área de 2.402 m2, à única

proposta apresentada na Hasta Púbica, realizada no dia dezoito de outubro do
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ano de dois mil e quinze, pelo valor de 28.824,00 euros (vinte e oito mil,

oitocentos e vinte e quatro euros) oferecido pelo senhor José Rodolfo Paço
Viana Moreira, na qualidade de procurador da sociedade Sandra Felke-Turismo

Rural Unipessoal, Ld!!., Nif.216 525 403, com sede na Av!!. Rocha Páris, 113-4Q.,

em Vi ana doCa ste Io. ------------------------------------------------------------------------------

-----Deliberado mandatar o Presidente da Junta de Freguesia de São Pedro

d' Arcos, senhor Custódio do Nascimento Rodrigues Fernandes, com os poderes

necessários para outorgar a escritura de compra e venda e o demais necessário,

relativamente à alienação do prédio rústico, sito na Rua de Terrafeita e inscrito

na matriz predial sob o artigo (1317) número mil trezentos e dezassete,

agendada pela sociedade adjudicatária para o dia vinte e seis de outubro de
dois mil e quinze, pelas dezasseis horas, no Cartório da Notária Maria Isaura
Ab ra ntes Ma rti ns, e m Vi ana doCa ste Io. ------------------------------------------------------

-----Nada mais havendo a tratar a reunião terminou, pelas dezanove horas, da

qual se lavrou a presente ata que depois de lida e aprovada, vai ser assinada~:~~~;:~:~::c~:s:;t~~~~~~-~~-~~~-~---~e~u~-~=~~n---nnnn
Paulo Jose Correia dos Santos ---=== __~
Maria Graziela Palma da Rocha elho CYJ .-'----------
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