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-------------------------------------------Acta Número Dez--------------------------------------------- 

----Aos três dias do mês de Fevereiro do ano de dois mil e vinte e dois, pelas 

dezoito horas e cinco minutos, reuniu ordinariamente o Executivo da Junta de 

Freguesia de Rio de Mouro, nas instalações da Junta de Freguesia, sito Rua 

Óscar Monteiro Torres, em Rio de Mouro, com a seguinte Ordem de Trabalhos:- 

----Ponto 1 – Informações no âmbito do artigo 4º da Lei nº 24 / 98 de 26 de 

Maio;------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----Ponto 2 – Aprovação das actas nºs 4 de 2 de Dezembro de 2021 e 9 de 19 

de Janeiro de 2022;--------------------------------------------------------------------------------------- 

----Ponto 3 – Informação / Proposta nº 24 / 2022 – Ratificação de parecer para 

alargamento de horário do restaurante Clássico Bar na Rua da Boa Vista;-------- 

----Ponto 4 – Informação / Proposta nº 25 / 2022 – Ratificação de parecer para 

intervenção no subsolo em estrada variante à Estrada Octávio Pato;--------------- 

----Ponto 5 – Informação / Proposta nº 26 / 2022 – Candidaturas no âmbito do 

programa de Apoio ao Associativismo – Grupo Desportivo de Rio de Mouro, 

Rinchoa e Mercês;----------------------------------------------------------------------------------------- 

----Ponto 6 – Informação / Proposta nº 27 / 2022 – Procedimento por Ajuste 

Direto, Regime Geral, para a Aquisição de Serviços de Apoio à Ludoteca da 

Junta de Freguesia de Rio de Mouro – Ajuste Direto nº 8 / 2022 – adjudicação e 

formalidades subsequentes;--------------------------------------------------------------------------- 

----Ponto 7 – Informação / Proposta nº 28 / 2022 – Procedimento por Ajuste 

Direto, Regime Geral, para a Aquisição de Serviços de Enfermagem – Ajuste 

Direto nº 13 / 2022 – adjudicação e formalidades subsequentes;----------------------- 

----Ponto 8 – Informação / Proposta nº 29 / 2022 – Abertura de procedimento 

por Ajuste Direto Simplificado para o fornecimento de bens alimentares;---------- 

----Ponto 9 – Informação / Proposta nº 30 / 2022 – Autorização de Prestação de 

Trabalho Suplementar durante o ano de 2022 para os trabalhadores 

Trabalhadora Marisa da Conceição Dias Pereira, Helder de Jesus Reis Monteiro, 

Marco Paulo Lopes Ferreira e Luís Manuel da Costa Raminhos;------------------------- 

----Ponto 10 – Informação / Proposta nº 31 / 2022 – Procedimento por Ajuste 

Direto, Regime Geral, para a Aquisição de Serviços Jurídicos – Ajuste Direto nº 

12 / 2022 – adjudicação e formalidades subsequentes;------------------------------------ 

----Ponto 11 – Informação / Proposta nº 32 / 2022 –  Abertura  de  procedimento 
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por Concurso Público com publicidade internacional, para “Aquisição de 

serviços de manutenção e conservação de espaços públicos ajardinados da 

Freguesia de Rio de Mouro” – Concurso Público nº 1 / 2022;------------------------------ 

----Ponto 12 – Informação / Proposta nº 33 / 2022 – Abertura de procedimento 

por Ajuste Direto, Regime Geral, para a aquisição de serviços de manutenção 

de espaço publico e equipamentos – Ajuste Direto nº 16 / 2022;----------------------- 

----Ponto 13 – Informação / Proposta nº 34 / 2022 – Abertura de procedimento 

por Ajuste Direto, Regime Geral, para Aquisição de Serviços Administrativos 

para a Área da Contabilidade – Ajuste Direto nº 17 / 2022.------------------------------- 

----Verificada a presença de todos os elementos do Executivo, deu-se início à 

Ordem de Trabalhos.------------------------------------------------------------------------------------- 

----Ponto 1 – Informações no âmbito do artigo 4º da Lei nº 24 / 98 de 26 de 

Maio.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----O Senhor Vogal Júlio Cortez Fernandes interveio, informando que a rotunda 

à entrada da Freguesia, quem vem de Meleças, não está tratada e tem as 

madeiras a cair, que a Rua da Capela tem uma valeta encostada a um muro 

sem qualquer proteção e pode haver um acidente, e que na Calçada da 

Rinchoa, entre o museu e os semáforos, colocaram dois postes novos que 

estão muito saídos para a estrada e que deviam ser sinalizados para evitar 

acidentes. Sobre o centenário do Cupertino Ribeiro, transmitiu que convidou o 

Professor Daniel Alves para fazer uma conferência, o qual aceitou, mas precisa 

de saber atempadamente o dia e hora.--------------------------------------------------------- 

----A Senhora Presidente Raquel Monte Vinha Ferreira Amaral respondeu, 

esclarecendo que a rotunda referenciada está incluída no novo concurso dos 

espaços verdes, e informando que vai encaminhar para a Câmara Municipal 

a questão da valeta e que irá passar pela Calçada da Rinchoa, para verificar 

a situação e, se for caso disso, encaminhar.---------------------------------------------------- 

----Ponto 2 – Aprovação das actas nºs 4 de 2 de Dezembro de 2021 e 9 de 19 

de Janeiro de 2022. Colocadas a votação, a acta nº 4 foi retirada e a acta nº 

9 foi aprovada por unanimidade.------------------------------------------------------------------- 

----Ponto 3 – Informação / Proposta nº 24 / 2022 – Ratificação de parecer para 

alargamento de horário do restaurante Clássico Bar na Rua da Boa Vista. 

Colocado a votação,  o  ponto  foi   aprovado  por  unanimidade.  Este  ponto 
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também foi aprovado em minuta.------------------------------------------------------------------ 

----Ponto 4 – Informação / Proposta nº 25 / 2022 – Ratificação de parecer para 

intervenção no subsolo em estrada variante à Estrada Octávio Pato. Colocado 

a votação, o ponto foi aprovado por unanimidade. Este ponto também foi 

aprovado em minuta.------------------------------------------------------------------------------------ 

----Ponto 5 – Informação / Proposta nº 26 / 2022 – Candidaturas no âmbito do 

programa de Apoio ao Associativismo – Grupo Desportivo de Rio de Mouro, 

Rinchoa e Mercês. Colocado a votação, o ponto foi aprovado por 

unanimidade. Este ponto também foi aprovado em minuta.---------------------------- 

----Ponto 6 – Informação / Proposta nº 27 / 2022 – Procedimento por Ajuste 

Direto, Regime Geral, para a Aquisição de Serviços de Apoio à Ludoteca da 

Junta de Freguesia de Rio de Mouro – Ajuste Direto nº 8 / 2022 – adjudicação e 

formalidades subsequentes. Colocado a votação, o ponto foi aprovado por 

unanimidade. Este ponto também foi aprovado em minuta.---------------------------- 

----Ponto 7 – Informação / Proposta nº 28 / 2022 – Procedimento por Ajuste 

Direto, Regime Geral, para a Aquisição de Serviços de Enfermagem – Ajuste 

Direto nº 13 / 2022 – adjudicação e formalidades subsequentes. Colocado a 

votação, o ponto foi aprovado por unanimidade. Este ponto também foi 

aprovado em minuta.------------------------------------------------------------------------------------ 

----Ponto 8 – Informação / Proposta nº 29 / 2022 – Abertura de procedimento 

por Ajuste Direto Simplificado para o fornecimento de bens alimentares. 

Colocado a votação, o ponto foi aprovado por unanimidade. Este ponto 

também foi aprovado em minuta.------------------------------------------------------------------ 

----Ponto 9 – Informação / Proposta nº 30 / 2022 – Autorização de Prestação de 

Trabalho Suplementar durante o ano de 2022 para os trabalhadores 

Trabalhadora Marisa da Conceição Dias Pereira, Helder de Jesus Reis Monteiro, 

Marco Paulo Lopes Ferreira e Luís Manuel da Costa Raminhos. Colocado a 

votação, o ponto foi aprovado por unanimidade. Este ponto também foi 

aprovado em minuta.------------------------------------------------------------------------------------ 

----Ponto 10 – Informação / Proposta nº 31 / 2022 – Procedimento por Ajuste 

Direto, Regime Geral, para a Aquisição de Serviços Jurídicos – Ajuste Direto nº 

12 / 2022 – adjudicação e formalidades subsequentes. Colocado a votação, o 

ponto foi aprovado por unanimidade. Este ponto também foi aprovado em 
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minuta.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----Ponto 11 – Informação / Proposta nº 32 / 2022 – Abertura de procedimento 

por Concurso Público com publicidade internacional, para “Aquisição de 

serviços de manutenção e conservação de espaços públicos ajardinados da 

Freguesia de Rio de Mouro” – Concurso Público nº 1 / 2022;------------------------------ 

----A Senhora Presidente Raquel Monte Vinha Ferreira Amaral interveio, 

informando da retirada do ponto.------------------------------------------------------------------ 

----Ponto 12 – Informação / Proposta nº 33 / 2022 – Abertura de procedimento 

por Ajuste Direto, Regime Geral, para a aquisição de serviços de manutenção 

de espaço publico e equipamentos – Ajuste Direto nº 16 / 2022. Colocado a 

votação, o ponto foi aprovado por unanimidade. Este ponto também foi 

aprovado em minuta.------------------------------------------------------------------------------------ 

----Ponto 13 – Informação / Proposta nº 34 / 2022 – Abertura de procedimento 

por Ajuste Direto, Regime Geral, para Aquisição de Serviços Administrativos 

para a Área da Contabilidade – Ajuste Direto nº 17 / 2022. Colocado a 

votação, o ponto foi aprovado por unanimidade. Este ponto também foi 

aprovado em minuta.------------------------------------------------------------------------------------ 

----Por nada mais haver a tratar, a Senhora Presidente Raquel Monte Vinha 

Ferreira Amaral deu a reunião por terminada pelas dezoito horas e quarenta e 

oito minutos do dia três de Fevereiro do ano de dois mil e vinte e dois.-------------- 

A Presidente 

 

______________________________  

              O Secretário                                                              A Tesoureira 

 

______________________________                               ______________________________  

Os Vogais 

 

______________________________                               ______________________________  

 

______________________________                               ______________________________  


