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--------------------------------------Acta Número Dezasseis---------------------------------------- 

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

dezasseis 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 71 / 2022 – Aprovação do Relatório de 

Gestão e Prestação de Contas de 2021;--------------------------------------------------------- 

----Ponto 3 – Informação / Proposta nº 72 / 2022 – Proposta de 1ª Revisão 

Orçamental;------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----Ponto 4 – Informação / Proposta nº 73 / 2022 – Aprovação do Inventário dos 

Bens Direitos e Obrigações Patrimoniais de 2021.---------------------------------------------- 

----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. Este ponto não teve intervenções.--------------------------------------------------------- 

----Ponto 2 – Informação / Proposta nº 71 / 2022 – Aprovação do Relatório de 

Gestão e Prestação de Contas de 2021. Colocado a votação, o ponto foi 

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

----Ponto 3 – Informação / Proposta nº 72 / 2022 – Proposta de 1ª Revisão 

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

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

----Ponto 4 – Informação / Proposta nº 73 / 2022 – Aprovação do Inventário dos 

Bens Direitos e Obrigações Patrimoniais de 2021. 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 dezasseis horas e trinta 

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

A Presidente 

 

______________________________  
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              O Secretário                                                              A Tesoureira 

 

______________________________                               ______________________________  

Os Vogais 

 

______________________________                               ______________________________  

 

______________________________                               ______________________________  


