ACTA Nº 254
Aos cinco dias do mês de Outubro do ano de dois mil e catorze, pelas onze horas, na sede
da Junta de Freguesia de Rio Frio, sita no lugar da Igreja, desta 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: Aquisição de bens e serviços diversos. -------------------------------------------Estiveram presentes: ---------------------------------------------------------------------------------- Sr. António Araújo de Amorim, Presidente da Junta de Freguesia; ----------------- Sr. Joaquim Carlos Guimarães Dantas, vogal da Junta de Freguesia; --------------- Sr. Fernando Paulo de Morais Araújo, vogal da Junta de Freguesia. --------------Aberta a sessão pelo senhor presidente, foi apreciado um projeto de beneficiação dos
caminhos de Candaído e de Rodelas e respetivo orçamento no valor de 12,879,00€ e
4,844,20€ respetivamente. Verificou-se a cobertura orçamental e a conformidade dos
documentos assim como a necessidade de realizar as respetivas obras e foi deliberado por
unanimidade adjudicar as obras à empresa J.S. Gomes, Lda e proceder ao pagamento de
8,185,85€ aquando da colocação e decalque da caixa de compactação e 10,157,45€
aquando da conclusão das obras, sendo que o último pagamento incluí a colocação de
travessias que não estavam previstas no orçamento no valor de 620,10€. foi ainda
deliberado por unanimidade adjudicar a obra de consolidação da ponte do rio e colocar
lancis em betão no lugar do Sabugal pelo valor de 1.350,00€ e efetuar os seguintes
pagamentos a fornecedores de bens e serviços: Barreiros & Ferreira, Lda, no valor de
79,00€. Verificou-se a cobertura orçamental e a conformidade dos documentos assim
como a necessidade de realizar a respetiva despesa. --------------------------------------------Nada mais havendo a tratar, pelas onze horas e trinta minutos 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: _____________________________________________________

