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-----------------------------------------Acta Número Catorze---------------------------------------- 

----Aos vinte e quatro dias do mês de Março 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 da acta nº 13 de 3 de Março de 2022;------------------------ 

----Ponto 3 – Informação / Proposta nº 51 / 2022 – Ratificação de parecer para 

realização de obras no nº 21 da Rua do Alecrim;--------------------------------------------- 

----Ponto 4 – Informação / Proposta nº 52 / 2022 – Ratificação de parecer para 

realização de obras no nº 6 da Rua dos Medronheiros;------------------------------------- 

----Ponto 5 – Informação / Proposta nº 53 / 2022 – Ratificação de parecer para 

realização de obras no nº 2 da Rua Dr. Sousa Martins;-------------------------------------- 

----Ponto 6 – Informação / Proposta nº 54 / 2022 – Ratificação de parecer para 

realização de obras no lote 34 da Rua Amália Rodrigues;--------------------------------- 

----Ponto 7 – Informação / Proposta nº 55 / 2022 – Ratificação de parecer para 

intervenção no subsolo na Rua Quinta do Recanto;----------------------------------------- 

----Ponto 8 – Informação / Proposta nº 56 / 2022 – Ratificação de parecer para 

intervenção no subsolo na Rua do Campo da Bola;----------------------------------------- 

----Ponto 9 – Informação / Proposta nº 57 / 2022 – Ratificação de parecer para 

intervenção no subsolo na Rua José Leitão de Barros;-------------------------------------- 

----Ponto 10 – Informação / Proposta nº 58 / 2022 – Ratificação de parecer para 

intervenção no subsolo na Rua Braz Toscano de Melo;------------------------------------- 

----Ponto 11 – Informação / Proposta nº 59 / 2022 – Ratificação de parecer para 

intervenção no subsolo na Rua Emília Adelaide;---------------------------------------------- 

----Ponto 12 – Informação / Proposta nº 60 / 2022 – Ratificação de parecer para 

designação toponímica em Albarraque - Caminho do Rio das Oliveiras;----------- 

----Ponto 13 – Informação / Proposta nº 61 / 2022 – Pedido de horário flexível – 

Técnica Superior Vânia Filipa Constança Mourinha;----------------------------------------- 

----Ponto 14 – Informação / Proposta nº 62 / 2022 – Abertura de procedimento 

por Ajuste Direto, Regime Geral, para Aquisição de  Serviços  Entrega  de  IRS  e 
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Elaboração, Gestão e Tramitação de Procedimento Concursal – Ajuste Direto 

nº 18 / 2022;-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----Ponto 15 – Informação / Proposta nº 63 / 2022 – Proposta de 1ª Alteração 

Orçamental.------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----Verificada a ausência da Senhora Vogal Rosa Maria Gomes dos Santos, e 

havendo público presente, foi-lhe dada a palavra.----------------------------------------- 

----A Senhora Anisabel da Associação Olhó Problema interveio, solicitando 

informações sobre o local para onde foi levado o senhor que vivia numa casa 

abandonada perto da Rua Bernardo Santareno.--------------------------------------------- 

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

informando que trata-se de um caso de acção social, que está a ser tratado 

pelo gabinete de acção social e diversas comissões existentes para o efeito, 

não sendo possível facultar informações confidenciais a terceiros.-------------------- 

----A Senhora Anisabel da Associação Olhó Problema interveio, dizendo que 

tem o direito de saber, pois tem uma associação.------------------------------------------- 

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

esclarecendo que pertencer a uma associação não dá esse direito e, mais 

uma vez, que não facultará informações pessoais e confidenciais a terceiros.--- 

----O Senhor Luís Guimarães da Rinchoa interveio, abordando alguns assuntos, 

como o estacionamento indevido e as obras que nunca mais terminam na 

Praceta das Avencas, os semáforos em frente ao supermercado Minipreço na 

Calçada da Rinchoa que estão constantemente avariados, acontecendo o 

mesmo com as escadas rolantes da estação da CP, o ruído fora-de-horas da 

Igreja Universal do Reino de Deus na Calçada da Rinchoa, e o lixo espalhado 

junto aos contentores.----------------------------------------------------------------------------------- 

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

informando que irá reportar a situação do estacionamento à Câmara 

Municipal de Sintra e à Polícia de Segurança Pública, que vai saber junto da 

câmara municipal a data prevista de conclusão das obras e reportar a 

questão dos semáforos. Quanto às escadas rolantes, concordou que é um 

equipamento que deve estar sempre a funcionar, mas quando não é possível 

existe a alternativa do caminho em rampa. Comunicou que irá dar 

conhecimento   do   ruído   fora-de-horas   à  Polícia  de  Segurança  Pública  e 



 
 
 

Junta de Freguesia de Rio de Mouro 

3 
 

 

explicou que a questão do lixo deve-se à falta de civismo e falta de 

agendamento para recolha de monos por parte dos fregueses.----------------------- 

----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 irá reunir 

com Dr. Daniel Alves, para preparar a conferência comemorativa do 

falecimento do Cupertino Ribeiro e que se encontra a recolher informações 

sobre as ribeiras da freguesia e as necessidades das mesmas, para 

posteriormente apresentar esse levantamento a quem de direito.-------------------- 

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

conhecimento da reunião tida com o projecto Smile, que está a diagnosticar 

como aumentar a eficiência energética das casas do Bairro da Tabaqueira. 

Os moradores poderão recorrer a fundos financeiros para esse fim, e nesse 

sentido, a Faculdade de Ciências dará formação a um funcionário da junta 

de freguesia sobre como concorrer a esses fundos, e este estará presente no 

bairro uma a duas tardes por semana para ajudar a população. Informou que 

os Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Sintra estão a terminar 

a colocação de contentorização semi enterrada na Serra das Minas, que foi 

aprovada na Assembleia Municipal a criação e delimitação da área de 

requalificação urbana do Bairro da Tabaqueira, e que a recepção de 

refugiados ucranianos está a correr bem, não tendo havido muitas solicitações 

e as que existem são mais no âmbito escolar.-------------------------------------------------- 

----Ponto 2 – Aprovação da acta nº 13 de 3 de Março de 2022. Colocada a 

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

----Ponto 3 – Informação / Proposta nº 51 / 2022 – Ratificação de parecer para 

realização de obras no nº 21 da Rua do Alecrim. Colocado a votação, o 

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

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

----Ponto 4 – Informação / Proposta nº 52 / 2022 – Ratificação de parecer para 

realização de obras no nº 6 da Rua dos Medronheiros. Colocado a votação, o 

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

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

----Ponto 5 – Informação / Proposta nº 53 / 2022 – Ratificação  de parecer  para 
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realização de obras no nº 2 da Rua Dr. Sousa Martins. Colocado a votação, o 

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

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

----Ponto 6 – Informação / Proposta nº 54 / 2022 – Ratificação de parecer para 

realização de obras no lote 34 da Rua Amália Rodrigues. Colocado a votação, 

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

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

----Ponto 7 – Informação / Proposta nº 55 / 2022 – Ratificação de parecer para 

intervenção no subsolo na Rua Quinta do Recanto. Colocado a votação, o 

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

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

----Ponto 8 – Informação / Proposta nº 56 / 2022 – Ratificação de parecer para 

intervenção no subsolo na Rua do Campo da Bola. Colocado a votação, o 

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

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

----Ponto 9 – Informação / Proposta nº 57 / 2022 – Ratificação de parecer para 

intervenção no subsolo na Rua José Leitão de Barros. Colocado a votação, o 

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

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

----Ponto 10 – Informação / Proposta nº 58 / 2022 – Ratificação de parecer para 

intervenção no subsolo na Rua Braz Toscano de Melo. Colocado a votação, o 

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

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

----Ponto 11 – Informação / Proposta nº 59 / 2022 – Ratificação de parecer para 

intervenção no subsolo na Rua Emília Adelaide. Colocado a votação, o ponto 

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

----Ponto 12 – Informação / Proposta nº 60 / 2022 – Ratificação de parecer para 

designação toponímica em Albarraque - Caminho do Rio das Oliveiras. 

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

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

----Ponto 13 – Informação / Proposta nº 61 / 2022 – Pedido de horário flexível – 

Técnica Superior Vânia Filipa Constança Mourinha. Colocado a votação, o 

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

----Ponto 14 – Informação / Proposta nº 62 / 2022 – Abertura de procedimento 

por Ajuste Direto, Regime Geral, para Aquisição de Serviços Entrega de IRS e 

Elaboração, Gestão e Tramitação de Procedimento Concursal – Ajuste Direto 

nº 18 / 2022. Colocado a votação, o ponto foi aprovado por unanimidade. 

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

----Ponto 15 – Informação / Proposta nº 63 / 2022 – Proposta de 1ª Alteração 

Orçamental. 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 dez 

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

A Presidente 

 

______________________________  

              O Secretário                                                              A Tesoureira 

 

______________________________                               ______________________________  

Os Vogais 

 

______________________________                               ______________________________  

 

______________________________                               ______________________________  


