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-----------------------------------------Acta Número Quinze------------------------------------------ 

----Aos sete dias do mês de Abril do ano de dois mil e vinte e dois, pelas dezoito 

horas, 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 14 de 24 de Março de 2022;---------------------- 

----Ponto 3 – Informação / Proposta nº 64 / 2022 – Ratificação de parecer para 

realização de obras nos nºs 1, 2 e 3 do Largo do Registo Civil e Rua Professora 

Maria de Lurdes Carvalho Faria;--------------------------------------------------------------------- 

----Ponto 4 – Informação / Proposta nº 65 / 2022 – Fornecimento de material de 

limpeza e de expediente;------------------------------------------------------------------------------ 

----Ponto 5 – Informação / Proposta nº 66 / 2022 – Abertura de procedimento 

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

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

----Ponto 6 – Informação / Proposta nº 67 / 2022 – Abertura de procedimento 

por Ajuste Direto Simplificado por Empreitada, para a “Execução de Passeio 

para acesso aos novos ossários do Cemitério de Rio de Mouro”;----------------------- 

----Ponto 7 – Informação / Proposta nº 68 / 2022 – Abertura de procedimento 

de Consulta Prévia por Empreitada para “Requalificação Parque Infantil da 

Rua Viana da Mota - Mercês” – Consulta Prévia por Empreitada nº 1 / 2022;------ 

----Ponto 8 – Informação / Proposta nº 69 / 2022 – Deliberações relativas à 

gestão do Cemitério;------------------------------------------------------------------------------------- 

----Ponto 9 – Informação / Proposta nº 70 / 2022 – Prorrogação do Prazo para 

apresentação de propostas do 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.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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----O Senhor Vogal Júlio Cortez Fernandes interveio, informando que existe uma 

praga de ratos e ratazanas na Calçada da Rinchoa, junto ao cruzamento 

com a Rua dos Malapados, e transmitindo que, quando a Repsol de Rio de 

Mouro faz a deservagem dos passeios junto à bomba, pulveriza o piso para 

retardar o aparecimento das ervas.---------------------------------------------------------------- 

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

informando que irá solicitar à Câmara Municipal a desratização da zona.-------- 

----O Senhor Vogal António dos Santos Laires interveio, informando das 

diligências efectuadas e do ponto de situação da avaria da iluminação 

pública no Bairro da Tabaqueira, dando nota de que foi informado pela E-

REDES que será necessária a substituição de um cabo danificado. O vogal 

mantém-se a seguir a situação e informará quando a mesma estiver 

definitivamente resolvida. Informou que os arbustos em frente ao mercado do 

Bairro da Tabaqueira não estão devidamente mantidos, e que o portão e 

fechadura do cemitério não estão a funcionar nas devidas condições.------------ 

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

esclarecendo que os arbustos em causa estão a cargo do Centro de 

Educação para o Cidadão com Deficiência de Mira Sintra, a quem solicitará a 

sua manutenção e, quanto ao portão do cemitério, irá dar instruções aos 

serviços para verificarem a situação.-------------------------------------------------------------- 

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

durante o dia, no Posto de Vendas do Bairro da Tabaqueira existem dezasseis 

luzes acesas, o que é excessivo para a claridade que se faz sentir. O motivo de 

tal acontecer é o facto de o disjuntor que liga as lâmpadas ser o mesmo que 

coloca e dá corrente a outros aparelhos, nomeadamente as caixas 

registadoras, que os comerciantes necessitam de usar, pelo que, seria bom 

rever esta situação para se poupar energia. Comunicou que teve 

conhecimento de mais uma queda na rampa que se encontra em frente à 

“Seara da Serra” na Avenida Maria Lamas, e que seria recomendável colocar 

antiderrapante no local, uma vez que a calçada escorrega muito e existe 

também um desnível nas escadas, que são muito altas.----------------------------------- 

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

informando que irá solicitar ao electricista que se desloque ao  local,  a  fim  de 
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verificar a situação e, quanto à rampa, irá verificar e tentar corrigir.----------------- 

----O Senhor Vogal João Abreu Fernandes interveio, dizendo que, no final da 

Rua da Fonte Velha existia um corrimão que, entretanto, saiu e ainda não foi 

reposto, e questionando se a Fonte do Rouxinol na Rinchoa vai ser 

requalificada.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

explicando que o corrimão ficou danificado na sequência de um acidente 

automóvel e que terá de ser a Câmara Municipal a repor. Sobre a fonte, 

Informou que vai ser requalificada, mas ainda não existe previsão para 

quando. Deu conhecimento da realização da Feira de Artesanato Amadora 

do Núcleo de Actividades Desportivas e Culturais do Concelho de Sintra, da 

tolerância de ponto concedida para a Quinta-feira Santa, da reunião 

realizada entre o Presidente da Câmara Municipal e os presidentes de junta 

de freguesia do concelho, da saída dos convites para as associações 

participarem na Feira das Instituições. Terminou informando que a Caminhada 

Fora d’Horas correu muito bem, e que recolha de sangue promovida pela 

Associação de Dadores de Sangue do Concelho de Sintra no Polidesportivo 

de Fitares teve uma grande adesão por parte da população.------------------------- 

----Ponto 2 – Aprovação da acta nº 14 de 24 de Março de 2022.---------------------- 

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

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

----Ponto 3 – Informação / Proposta nº 64 / 2022 – Ratificação de parecer para 

realização de obras nos nºs 1, 2 e 3 do Largo do Registo Civil e Rua Professora 

Maria de Lurdes Carvalho Faria. Colocado a votação, o ponto foi aprovado 

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

----Ponto 4 – Informação / Proposta nº 65 / 2022 – Fornecimento de material de 

limpeza e de expediente. Colocado a votação, o ponto foi aprovado por 

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

----Ponto 5 – Informação / Proposta nº 66 / 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 6 – Informação / Proposta nº 67 /  2022  –  Abertura  de  procedimento 
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por Ajuste Direto Simplificado por Empreitada, para a “Execução de Passeio 

para acesso aos novos ossários do Cemitério de Rio de Mouro”. Colocado a 

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

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

----Ponto 7 – Informação / Proposta nº 68 / 2022 – Abertura de procedimento 

de Consulta Prévia por Empreitada para “Requalificação Parque Infantil da 

Rua Viana da Mota - Mercês” – Consulta Prévia por Empreitada nº 1 / 2022. 

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

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

----Ponto 8 – Informação / Proposta nº 69 / 2022 – Deliberações relativas à 

gestão do Cemitério. Colocado a votação, o ponto foi aprovado por 

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

----Ponto 9 – Informação / Proposta nº 70 / 2022 – Prorrogação do Prazo para 

apresentação de propostas do 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 

minutos do dia sete de Abril do ano de dois mil e vinte e dois.-------------------------- 

A Presidente 

 

______________________________  

              O Secretário                                                              A Tesoureira 

 

______________________________                               ______________________________  

Os Vogais 

 

______________________________                               ______________________________  

 

______________________________                               ______________________________  


