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-------------------------------------------Acta Número Onze------------------------------------------ 

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

dezoito horas, reuniu extraordinariamente 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 – Informação / Proposta nº 35 / 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.------------------------------ 

----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 

conferência sobre Cupertino Ribeiro será no dia 25 de Maio, na Casa Museu 

Leal da Câmara.------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

informando que irá solicitar a sala à Câmara Municipal.---------------------------------- 

----O Senhor Vogal João Abreu Fernandes interveio, informando que, devido a 

um acidente de viação, existe um contentor do lixo danificado na Rua das 

Camélias.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

informando que irá encaminhar a situação para os Serviços Municipalizados 

de Água e Saneamento de Sintra.------------------------------------------------------------------ 

----O Senhor Vogal António dos Santos Laires interveio, perguntando se WC 

canino vai deixar de existir com a requalificação dos contentores do lixo 

localizados junto ao Polidesportivo de Fitares.-------------------------------------------------- 

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

confirmando que o WC vai deixar de existir. Deu a informação que o 

funcionário Emílio dos Santos Tavares encontra-se de licença de paternidade 

durante o presente mês, repetindo-se o motivo em Julho / Agosto,  e  transmitiu 
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que, no âmbito do gabinete das cidades, reuniu com o Senhor Vereador 

Pedro Ventura e o Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Algueirão Mem 

Martins.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----Ponto 2 – Informação / Proposta nº 35 / 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. 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 cinquenta 

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

A Presidente 

 

______________________________  

              O Secretário                                                              A Tesoureira 

 

______________________________                               ______________________________  

Os Vogais 

 

______________________________                               ______________________________  

 

______________________________                               ______________________________  


