ACTA Nº 294
Aos vinte e seis dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezassete, 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: Pagamentos a fornecedores. --------------------------------------------------------------Ponto dois: Realização de obras de beneficiação de viação rural. ------------------------------- 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 proposto efetuar os seguintes pagamentos a
fornecedores: Barreiros & Ferreira, Lda no valor de 197,37 euros. Verificada a cobertura
orçamental e a regularidade dos fornecimentos, foi deliberado por unanimidade efetuar estes
pagamentos a fornecedores. ------------------------------------------------------------------------------Quanto ao ponto dois da ordem de trabalhos foi proposto proceder à realização das obras de
beneficiação dos seguintes caminhos: Regularização e pavimentação com Tout Venant do
Caminho dos Barquiros, regularização e pavimentação com Tout Venant do Caminho de
Penalonga; regularização e pavimentação com Tout Venant da travessa do Monte, colocação
de calçada à portuguesa no caminho de Valdarcas e construção de um muro de suporte e
reparação da calçada no caminho das Andorinhas. Foi deliberado por unanimidade proceder à
realização destas obras no âmbito do protocolo celebrado com o município de Arcos de
Valdevez. ---------------------------------------------------------------------------------------------------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: _____________________________________________________

