ACTA Nº 278
Aos catorze dias do mês de Fevereiro do ano de dois mil e dezasseis, 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: Realização de obras em viação rural.
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 a proposta para realização das seguintes
obras: Pavimentação do caminho do lugar de Casa Nova a Guilhara, incluindo abertura e
regularização da caixa e compactação, camada de tout venant 18 Cm, tapete a quente 6 Cm
após decalque, valetas, levantamento e transporte de calçada. Beneficiação do caminho do
lugar de Gondião a Guilhara, incluindo serviço de máquina e camião, vedação com rede
“Nodimor 120 Cm” e postes em madeira tratada 8/10 e colocação de manilhas. Beneficiação
do caminho do lugar de Enxerto às Veigas, incluindo serviço de máquina e camião, colocação
de 20 Cm de saibro compactado, remoção de uma ramada, vedação em rede “Nodimor 120
Cm” com postes em madeira tratada 8/10, travessias em tubo corrugado e construção de
muros em pedra seca onde já existiam. Pavimentação do caminho do lugar de Garei ao lugar
da Costa incluindo camada de tout venant 18 Cm, tapete a quente com 6 Cm após decalque.
Foi deliberado por unanimidade adjudicar estas obras à firma J.S. Gomes, Lda por ajuste
direto. --------------------------------------------------------------------------------------------------------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: _____________________________________________________

