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-------------------------------------------Acta Número Doze------------------------------------------- 

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

pelas dezoito horas e treze 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, 10 de 3 de 

Fevereiro de 2022 e 11 de 10 de Fevereiro de 2022;------------------------------------------ 

----Ponto 3 – Informação / Proposta nº 36 / 2022 – Ratificação de parecer para 

realização de obras no nº 45 da Av. Infante Dom Henrique;------------------------------ 

----Ponto 4 – Informação / Proposta nº 37 / 2022 – Ratificação de parecer para 

lugar de cargas e descargas no nº 24 da Av. Padre Alberto Neto;--------------------- 

----Ponto 5 – Informação / Proposta nº 38 / 2022 – Ratificação de parecer para 

realização de obras no nº 10 da Rua do Canavial;------------------------------------------- 

----Ponto 6 – Informação / Proposta nº 39 / 2022 – Ratificação de parecer para 

intervenção no subsolo na Estrada do Muro do Derrete;----------------------------------- 

----Ponto 7 – Informação / Proposta nº 40 / 2022 – Ratificação de parecer para 

intervenção no subsolo no Largo do Registo Civil;-------------------------------------------- 

----Ponto 8 – Informação / Proposta nº 41 / 2022 – Ratificação de parecer para 

intervenção no subsolo na Rua Joaquim Correia de Freitas;------------------------------ 

----Ponto 9 – Informação / Proposta nº 42 / 2022 – Ratificação de parecer para 

intervenção no subsolo na Quinta dos Pinheiros;---------------------------------------------- 

----Ponto 10 – Informação / Proposta nº 43 / 2022 – Acordo de Revogação de 

Contrato de Prestação de Serviços de apoio à Ludoteca da Junta de 

Freguesia de Rio de Mouro e Anulação do respetivo Procedimento de Ajuste 

Direto, Regime Geral;------------------------------------------------------------------------------------- 

----Ponto 11 – Informação / Proposta nº 44 / 2022 – Procedimento por Ajuste 

Direto, Regime Geral, para a aquisição de serviços administrativos para a área 

da contabilidade – Ajuste Direto nº 17 / 2022 – adjudicação e formalidades 

subsequentes;----------------------------------------------------------------------------------------------- 

----Ponto 12 – Informação / Proposta nº 45 / 2022 –  Abertura  de  procedimento 
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por Ajuste Direto Simplificado para a Aquisição de Serviços de Aulas de 

Zumba;--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----Ponto 13 – Informação / Proposta nº 46 / 2022 – Procedimento por Consulta 

Prévia para a Aquisição de Serviços de Consultoria Autárquica – Consulta 

Prévia nº 1 / 2022 – adjudicação e formalidades subsequentes;------------------------ 

----Ponto 14 – Informação / Proposta nº 47 / 2022 – Procedimento por Consulta 

Prévia para Fornecimento de Combustíveis Rodoviários em Postos de 

Abastecimento Público – Consulta Prévia nº 2 / 2022 – adjudicação e 

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

----Ponto 15 – Informação / Proposta nº 48 / 2022 – Contrato Interadministrativo 

para a manutenção preventiva e corretiva das instalações e equipamentos 

escolares do Segundo e Terceiro Ciclo do Ensino Básico e do Ensino Secundário 

– CMS;---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----Ponto 16 – Informação / Proposta nº 49 / 2022 – Procedimento por Ajuste 

Direto, Regime Geral, para a Aquisição de Serviços de Manutenção de Espaço 

Público e Equipamentos – Ajuste Direto nº 16 / 2022 – adjudicação e 

formalidades subsequentes.--------------------------------------------------------------------------- 

----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 foram 

tapados os buracos no final da Calçada da Rinchoa em direção à Tapada 

das Mercês, e que a Câmara Municipal estava a proceder ao corte das ervas 

entre a Casa Museu Leal da Câmara e o Muro do Derrete.------------------------------ 

----O Senhor Vogal João da Conceição Guilherme interveio, informando que a 

placa toponímica da Praceta das Palmeiras continua tombada, bem como, a 

que se encontra na parede do prédio tem azulejos em falta. Questionou sobre 

um acidente que ocorreu no ringue da Serra das Minas.---------------------------------- 

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

explicando que a placa toponímica ainda não foi reposta devido ao facto da 

grua do camião estar avariada e não haver outra forma de a levantar. 

Quando a placa que está na parede do prédio, comunicou que vai verificar 
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se a situação já foi reportada à Câmara Municipal. Sobre o ringue, informou 

que a mãe do jovem que sofreu o acidente escreveu à Junta dando conta do 

sucedido e, junto da Câmara Municipal, a situação está a ser resolvida, uma 

vez que o espaço em causa não está delegado à Junta de Freguesia. Ainda 

assim, o ringue foi reparado, por forma a não colocar em perigo quem o 

utiliza, mas o mesmo é diariamente vandalizado. Deu conhecimento da 

inauguração da exposição “Leal da Câmara Projetista”, do dia-aberto de 

Karaté no Pavilhão Municipal da Serra das Minas e da reunião com a Escola 

BTT Rio, da qual foi decidido apoiar a prova inserida no calendário da 

Associação de Ciclismo de Lisboa. Informou, ainda, que está agendada uma 

reunião com a Divisão de Desporto da Câmara Municipal para coordenação 

do regresso da prova Sintra a Correr.-------------------------------------------------------------- 

----Ponto 2 – Aprovação das actas nºs 4 de 2 de Dezembro de 2021, 10 de 3 de 

Fevereiro de 2022 e 11 de 10 de Fevereiro de 2022. Colocadas a votação, a 

acta nº 4 foi aprovada por unanimidade, sem a participação dos Senhores 

Vogais Mónica Cristina da Silva Gonçalves e João Abreu Fernandes, por não 

terem estado presentes na reunião a que a acta se reporta; as actas nºs 10 e 

11 foram aprovadas por unanimidade.----------------------------------------------------------- 

----Ponto 3 – Informação / Proposta nº 36 / 2022 – Ratificação de parecer para 

realização de obras no nº 45 da Av. Infante Dom Henrique. Colocado a 

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

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

----Ponto 4 – Informação / Proposta nº 37 / 2022 – Ratificação de parecer para 

lugar de cargas e descargas no nº 24 da Av. Padre Alberto Neto. Colocado a 

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

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

----Ponto 5 – Informação / Proposta nº 38 / 2022 – Ratificação de parecer para 

realização de obras no nº 10 da Rua do Canavial. Colocado a votação, o 

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

minuta.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----Ponto 6 – Informação / Proposta nº 39 / 2022 – Ratificação de parecer para 

intervenção no subsolo na Estrada do Muro do Derrete. Colocado a votação, 

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

----Ponto 7 – Informação / Proposta nº 40 / 2022 – Ratificação de parecer para 

intervenção no subsolo no Largo do Registo Civil. Colocado a votação, o 

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

minuta.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----Ponto 8 – Informação / Proposta nº 41 / 2022 – Ratificação de parecer para 

intervenção no subsolo na Rua Joaquim Correia de Freitas. Colocado a 

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

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

----Ponto 9 – Informação / Proposta nº 42 / 2022 – Ratificação de parecer para 

intervenção no subsolo na Quinta dos Pinheiros. Colocado a votação, o ponto 

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

----Ponto 10 – Informação / Proposta nº 43 / 2022 – Acordo de Revogação de 

Contrato de Prestação de Serviços de apoio à Ludoteca da Junta de 

Freguesia de Rio de Mouro e Anulação do respetivo Procedimento de Ajuste 

Direto, Regime Geral. Colocado a votação, o ponto foi aprovado por 

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

----Ponto 11 – Informação / Proposta nº 44 / 2022 – Procedimento por Ajuste 

Direto, Regime Geral, para a aquisição de serviços administrativos para a área 

da contabilidade – Ajuste Direto nº 17 / 2022 – adjudicação e formalidades 

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

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

----Ponto 12 – Informação / Proposta nº 45 / 2022 – Abertura de procedimento 

por Ajuste Direto Simplificado para a Aquisição de Serviços de Aulas de 

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

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

----Ponto 13 – Informação / Proposta nº 46 / 2022 – Procedimento por Consulta 

Prévia para a Aquisição de Serviços de Consultoria Autárquica – Consulta 

Prévia nº 1 / 2022 – adjudicação e formalidades subsequentes. Colocado a 

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

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

----Ponto 14 – Informação / Proposta nº 47 / 2022 – Procedimento por Consulta 

Prévia   para   Fornecimento  de   Combustíveis    Rodoviários    em    Postos   de 
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Abastecimento Público – Consulta Prévia nº 2 / 2022 – adjudicação e 

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

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

----Ponto 15 – Informação / Proposta nº 48 / 2022 – Contrato Interadministrativo 

para a manutenção preventiva e corretiva das instalações e equipamentos 

escolares do Segundo e Terceiro Ciclo do Ensino Básico e do Ensino Secundário 

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

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

----Ponto 16 – Informação / Proposta nº 49 / 2022 – Procedimento por Ajuste 

Direto, Regime Geral, para a Aquisição de Serviços de Manutenção de Espaço 

Público e Equipamentos – Ajuste Direto nº 16 / 2022 – adjudicação e 

formalidades subsequentes. 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 dezanove horas e oito 

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

A Presidente 

 

______________________________  

              O Secretário                                                              A Tesoureira 

 

______________________________                               ______________________________  

Os Vogais 

 

______________________________                               ______________________________  

 

______________________________                               ______________________________  


