ACTA Nº 290
Aos oito dias do mês de novembro 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: Apreciação e votação do orçamento e plano de atividades para 2017. ----------Ponto dois: Apreciação e votação do regulamento geral de taxas e licenças para 2017. --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 apreciada a proposta de orçamento e plano de
atividades para o ano de dois mil e dezassete, que apresenta um total de receitas e despesas
discriminadas por classificação económica no montante de setenta e três mil, quatrocentos e
setenta e sete euros. O plano de atividades compreende os serviços de gestão corrente com
vista ao bom atendimento da população, da salvaguarda dos bens publicos e do
desenvolvimento da freguesia e a realização de obras de carater duradouro, nomeadamente a
instalação da casa da sabedoria popular, a viação rural e a proteção da mata e floresta contra
incêndios. Postos a votação, o orçamento e o plano de atividades para 2017 foram aprovados
por unanimidade. ------------------------------------------------------------------------------------------Relativamente ao ponto dois da ordem de trabalhos, foi proposto manter para 2017 o
regulamento geral de taxas e licenças que vigorou em 2016. Esta proposta foi posta a votação
e aprovada por unanimidade. -----------------------------------------------------------------------------Quanto ao ponto três da ordem de trabalhos, foi proposto efetuar os seguintes pagamentos a
fornecedores: Gabgester 2,767,50 euros; Toparcos no valor de 405,90 euros; Vedominho
2333,70 euros; Agrupamento de escolas de Valdevez 100,00 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 dez horas e vinte e cinco 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: _____________________________________________________

