ACTA Nº 287
Ao primeiro dia do mês de Agosto do ano de dois mil e dezasseis, pelas dezanove 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: Alteração ao orçamento de 2016---------------------------------------------------------Ponto dois: Atribuição de apoio financeiro à Fábrica de Igreja de Rio Frio. ----------------Ponto três: Pagamentos a fornecedores. -------------------------------------------------------------- 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 analisada a execussão orçamental, tendo-se
procedido a diversas anulações e reforços no valor global de sete mil euros. Esta alteração não
implicou variação do total orçamentado para o exercício. Posta a votação, a alteração ao
orçamento foi aprovada por unanimidade.-------------------------------------------------------------Quanto ao ponto dois da ordem de trabalhos foi analizado um pedido de apoio à realização do
XVI festival de folclore, apresentado pela Associação Recreativa e Cultural de S. João de Rio
Frio. Verificada a cobertura orçamental, foi deliberado por unanimidade efetuar um donativo
de 250,00 euros para a apoiar a realização do evento. ------------------------------------------------Relativamente ao ponto três da ordem de trabalhos, foi proposto efetuar os seguintes
pagamentos a fornecedores: Fábrica de Igreja da freguesia de Rio frio no valor de 337,34
euros; João Rodrigues Fernandes & Fil. Lda no valor de 75,50 euros; João Manuel Codeço
Amorim no valor de 930,0 euros; David Manuel Gomes, Unipessoal, Lda no valor de 888,63
euros, Norberto Eduardo Laranjeira Gomes no valor 237,88 euros, Panificadora Arcuense no
valor de 89,00 euros, Simão Pedro Aguiã no valor de 480,00 euros. Verificada a cobertura
orçamental e a regularidade dos fornecimentos, foi deliberado por unanimidade efetuar estes
pagamentos a fornecedores. ------------------------------------------------------------------------------Nada mais havendo a tratar, pelas dezanove 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: _____________________________________________________

