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------------------------------------------Acta Número Treze------------------------------------------- 

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

dezoito horas e dez 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 da acta nº 12 de 17 de Fevereiro de 2022;------------------- 

----Ponto 3 – Informação / Proposta nº 50 / 2022 – Deliberações relativas à 

gestão do Cemitério.------------------------------------------------------------------------------------- 

----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, confirmando que tratou-se 

da Câmara Municipal que esteve a fazer manutenção no Largo do 

Sabugueiro, mas não intervencionou a árvore solicitada. Comunicou que a 

obra da Praceta das Magnólias aparenta estar parada, uma vez que, após a 

limpeza do terreno, não voltou a ver trabalhadores no local. Congratulou-se 

com a adjudicação da obra do multiusos de Fitares, que considera ser de 

extrema importância para a freguesia e fará toda a diferença para a 

comunidade.------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----A Senhora Vogal Mónica Cristina da Silva Gonçalves interveio, dando 

conhecimento que esteve presente numa reunião do Departamento de 

Juventude da Câmara Municipal, na qual foram apresentados os projectos 

dos jovens intervenientes nos Contratos Locais de Desenvolvimento Social. No 

caso de Rio de Mouro, esses projectos foram desenvolvidos pelo CLDS da Serra 

das Minas, com o apoio da Junta de Freguesia e da Fundação Aga Khan.------- 

----A Senhora Vogal Rosa Maria Gomes dos Santos interveio, informando que a 

Câmara Municipal anda a fazer marcações para os trabalhos de podas na 

Rua de Vénus.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

----O Senhor Vogal António dos Santos Laires interveio, solicitando a varrição 

entre as ruas da Capela e dos Morangueiros, uma vez que foi contactado  por 
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moradores que o informaram que a varrição junto aos prédios não está a ser 

feita.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

informando que o Dia da Mulher será festejado com a distribuição de um 

postal alusivo ao dia e de uma caminhada, na qual também será oferecida 

uma flor a cada participante do sexo feminino. Comunicou que as Festas da 

Vila voltarão a ser realizadas, ocorrendo nos dias 1, 2 e 3 de Julho, onde estará 

incluída a Feira das Instituições. Finalizou, dando conhecimento que está a ser 

elaborado um cartaz sobre a recolha de bens para o povo ucraniano, e essa 

recolha foi articulada com a embaixada ucraniana em Portugal e é lá que os 

bens serão entregues.------------------------------------------------------------------------------------ 

----Ponto 2 – Aprovação da acta nº 12 de 17 de Fevereiro de 2022. Colocada a 

votação, a acta foi aprovada por unanimidade.-------------------------------------------- 

----Ponto 3 – Informação / Proposta nº 50 / 2022 – Deliberações relativas à 

gestão do Cemitério. 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 

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

A Presidente 

 

______________________________  

              O Secretário                                                              A Tesoureira 

 

______________________________                               ______________________________  

Os Vogais 

 

______________________________                               ______________________________  

 

______________________________                               ______________________________  


