ACTA Nº 241
Aos trinta dias do mês de Março do ano de dois mil e catorze, pelas dez horas, na sede
da Junta de Freguesia de Rio Frio, sita no lugar da Igreja, nesta Freguesia, reuniu em
sessão ordinária, o executivo da Junta de Freguesia de Rio Frio, sob a presidência do
senhor Presidente António Araújo de Amorim, com a seguinte ordem de trabalhos: -----Ponto um: Apreciação e votação do relatório e contas do exercício de 2013.
Estiveram presentes: --------------------------------------------------------------------------------- Sr. António Araújo de Amorim, Presidente da Junta de Freguesia; ---------------- Sr. Joaquim Carlos Guimarães Dantas, Secretário da Junta de Freguesia; -------- Sr. Fernando Paulo Morais Araújo, Tesoureiro da Junta de Freguesia. -----------Aberta a sessão pelo senhor presidente, foram apreciados os mapas de prestação de
contas e relatório de atividades de 2013. As peças contabilísticas foram devidamente
conferidas e refletem a situação financeira da Junta de Freguesia à data de encerramento
do exercício à exceção de uma dívida não quantificada nem documentada ao escritório
de advogados “Júlio Viana” com sede em Arcos de Valdevez e que rondará os dois mil
euros. Apresentam um saldo para a gerência seguinte de 18,795,03 (dezoito mil
setecentos e noventa e cinco euros e três cêntimos). Todos os documentos ficam
arquivados nos termos habituais. Posto a votação, o relatório e contas bem como a
modificação do orçamento de 2014 de modo a integrar o saldo de caixa do ano transato
foram aprovados com os votos a favor do Sr. Presidente António de Araújo Amorim e
do senhor Tesoureiro Fernando Paulo Morais Araújo e um voto contra do senhor
secretário Joaquim Carlos Guimarães Dantas em virtude de ter sido inquirido numa
diligência feita pelo tribunal judicial de Arcos de Valdevez com vista ao apuramento de
eventuais desconformidades nos documentos da junta de freguesia. ------------------------Nada mais havendo a tratar, foi a reunião encerrada e lavrada a presente ata, que, depois
de lida, foi posta a votação. Esta ata foi aprovada por unanimidade e vai ser assinada
pelos membros da Junta de Freguesia. ------------------------------------------------O Presidente: ___________________________________________________________
O Secretário: ___________________________________________________________
O Tesoureiro: ___________________________________________________________

