ACTA Nº 280
Aos vinte e três dias do mês de Março do ano de dois mil e dezasseis, pelas vinte 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: Apreciação e votação do relatório de atividades e prestação de contas do ano
de 2015. -----------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto dois: Revisão do orçamento de 2016 ---------------------------------------------------------Ponto três: Pagamentos a fornecedores. -------------------------------------------------------------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 o relatório de atividades e prestação de
contas do ano de 2015 e respetivas peças contabilísticas que dele fazem parte. Foram
analisados em pormenor todos os capítulos de receita e despesa, conferidos os respetivos
saldos de caixa e bancos, reconciliações bancárias, relação nominal dos responsáveis,
operações de tesouraria, transferências correntes e transferências de capital, tendo sido
verificada a exatidão dos valores apresentados e do respetivo suporte documental. Posto a
votação, o relatório de atividades e prestação de contas foram aprovados por unanimidade. ---Relativamente ao ponto dois da ordem de trabalhos foi proposto incorporar no orçamento de
2016 o saldo da gerência anterior no valor de 31,613,76, do lado da receita na rubrica 16,01,01
– saldo orçamental na posse do serviço, e do lado da despesa na rubrica Investimentos –
Viação rural. Posta a votação, esta revisão foi aprovada por unanimidade. -----------------------Em relação ao ponto três da ordem de trabalhos foi proposto efetuar os seguintes pagamentos
a fornecedores: ICNF, devolução de verba recebida indevidamente, no valor de 480,00 euros;
Barreiros & Ferreira, Lda 64,00 euros; J.S.Gomes, Lda 15,000,00 euros. Foi deliberado por
unanimidade efetuar estes pagamentos a fornecedores. ----------------------------------------------Nada mais havendo a tratar, pelas vinte e uma horas 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: _____________________________________________________

