ACTA Nº 263
Aos trinta dias do mês de Março do ano de dois mil e quinze, pelas nove 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: Primeira revisão ao orçamento de 2015. -----------------------------------------Ponto dois: Alteração à configuração do cemitério paroquial -----------------------------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 apreciada uma proposta de revisão do
orçamento para dois mil e quinze por forma a integrar o saldo da gerência anterior no
valor de quarenta e dois mil, quatrocentos e nove euros e sessenta e cinco cêntimos. Posta
a votação, esta revisão foi aprovada por unanimidade. ----------------------------------------Relativamente ao ponto dois da ordem de trabalhos, foi apreciado um projeto de alteração
da configuração do cemitério paroquial, do lado nascente do talhão “F”, por forma a
permitir a construção de três jazigos. Foi deliberado por unanimidade propor à
Assembleia de Freguesia a referida alteração bem como o novo preço a cobrar por cada
espaço, calculado com base no preço atual de cada sepultura e dos custos de adaptação,
no valor de quatro mil duzentos e cinquenta euros. ---------------------------------------------Nada mais havendo a tratar, pelas nove 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: _____________________________________________________

