ACTA Nº 259
Aos vinte e cinco dias do mês de Janeiro do ano de dois mil e quinze, 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: Efetuar um donativo ao Centro Paroquial e Social de Rio Frio IPSS------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 pedido de apoio do Centro
Paroquial e Social de Rio Frio, IPSS, para a realização da obra do lar de idosos na
freguesia. Por se verificar impedimento do Sr. Presidente da Junta em participar na
votação, nos termos do nr. 1 do Artº 48º do Decreto Lei 442/91, de 15 de Novembro, em
virtude de exercer funções de direção no referido Centro Paroquial e Social, o Sr.
António Araújo de Amorim retirou-se da reunião e não participou na deliberação.
Verificou-se a cobertura orçamental assim como a oportunidade do apoio, dado tratar-se
de uma obra que constitui uma mais valia para a freguesia, nomeadamente no que se
refere ao apoio à populaçao idosa e mais carênciada, pelo que foi deliberado com dois
votos favoráveis, dos dois vogais da junta de freguesia, efetuar um donativo no valor de
dois mil e quinhentos euros. ------------------------------------------------------------------------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 presentes. -----------

O Secretário: _____________________________________________________
O Tesoureiro: _____________________________________________________

