ACTA Nº 260
Aos quinze dias do mês de Fevereiro 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: Venda de sepulturas nos cemitérios da freguesia -----------------------------Ponto dois: 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 pedido de aquisição de uma
sepultura no cemitério paroquial, apresentado por Vitor Manuel Cerqueira Rodrigues,
com o número de identificação 9608866 4, relativo ao bilhete de identidade, residente na
freguesia de Pinhal Novo do concelho de Palmela. Foi deliberado por unanimidade
vender a referida sepultura com o número 128, talhão B do cemitério paroquial -----------Relativamente ao ponto dois da ordem de trabalhos foi deliberado por unanimidade
proceder ao transporte de pedra que se encontra no lugar de Cachamundinho para o lugar
das Aveleiras em virtude de estar a ocupar terreno particular no local onde se encontra.
Este serviço inclui serviço de máquina e camião e, havendo cobertura orçamental e a
conformidade dos documentos foi autorizado o pagamento da 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: _____________________________________________________

