ACTA Nº 257
Aos catorze dias do mês de Dezembro 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, foram apreciadas as seguintes aquisições de bens
e serviços: aquisição de cinco espelhos parabólicos à firma “Gabgester” pelo valor de
duzentos e noventa e três euros e trinta e seis cêntimos; reparação dos mastros da
bandeiras junto à sede da junta de freguesia à firma “Serafim Dantas Coelho” no valor de
oitenta e seis euros e dez cêntimos e aquisição de uma bandeira da freguesia para oferecer
ao Corpo Nacional de Escutas. Foi deliberado por unanimidade proceder de imediato à
aquisição destes bens e serviços. Foi ainda deliberado por unanimidade efetuar o
pagamento de dois mil e quatrocentos euros à firma “César Augusto Gomes Rodrigues”
relativos à obra de beneficiação do caminho do lugar do Fojo. 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: _____________________________________________________

