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---------------------------------------Acta Número Dezassete-------------------------------------- 

----Aos vinte e um 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 74 / 2022 – Mapa de Férias dos 

Funcionários para 2022;--------------------------------------------------------------------------------- 

----Ponto 4 – Informação / Proposta nº 75 / 2022 – Ratificação de parecer para 

intervenção no subsolo na Rua do Alecrim;----------------------------------------------------- 

----Ponto 5 – Informação / Proposta nº 76 / 2022 – Ratificação de parecer para 

afetação de sentido único na Rua Casal da Serra.------------------------------------------ 

----Verificada a presença de todos os elementos do Executivo, e havendo 

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

----O Senhor Jaime Batista de Albarraque interveio, questionando sobre o 

término da obra do Parque intergeracional de Albarraque, informando que 

existe um aspersor no jardim do Largo José Joaquim Correia que rega durante 

a noite, reparando na falta de manutenção da rotunda do poço, a falta 

varrição, onde a varredoura mecânica não passa pelo local há cerca de dois 

anos, do piso danificado na Rua Padre Agostinho da Mota, da falta de 

manutenção da calçada no largo dos autocarros, e da necessidade de 

reforço de sinalização no Largo José Joaquim Correia, uma vez que é 

frequente haver carros a circular em sentido contrários.----------------------------------- 

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

informando que a obra do parque intergeracional aguarda a instalação de 

ramal por parte dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Sintra 

e que vai solicitar o fecho do aspersor. Quanto à rotunda do poço, comunicou 

que passou no local há cerca de semana e meia e solicitou a respetiva 

manutenção, porque também achou que a mesma não estava nas devidas 

condições. Sobre as situações de varrição, da Rua Padre Agostinho da Mota e 

do Largo José Joaquim Correia, informou que irá encaminhar para  os  serviços 
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municipais, bem como, dará instruções aos serviços para proceder à 

manutenção da calçada no largo dos autocarros.----------------------------------------- 

----O Senhor Jaime Batista de Albarraque interveio, dizendo que parece-lhe 

que o ramal já foi instalado no parque, e que a situação do aspersor 

acontece porque as pessoas abrem para abrir a torneira do chafariz, pelo 

que, seria bom fechar a porta do contador com cadeado.----------------------------- 

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

explicando que o processo habitual dos Serviços Municipalizados de Água e 

Saneamento de Sintra é agendar a instalação, para que alguém da Junta de 

Freguesia esteja presente, o que, até à data, ainda não aconteceu.---------------- 

----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 existe uma 

casa em ruínas junto ao recinto da Feira das Mercês e que, apesar de não ser 

da competência da Junta de Freguesia, uma vez que a casa é privada, seria 

bom verificar junto da Câmara Municipal se seria possível retirar o painel de 

azulejos que existe na casa e que devia ser conservado. Comunicou que fez 

em Fevereiro setenta e cinco anos do falecimento de Adães Bermudes, e 

como não foi possível ir ao cemitério depositar a habitual coroa de flores 

devido ao estado pandémico que o país atravessava, deveria ser feito agora 

e pensar em assinalar a data relevando as importantes obras de que ele foi 

responsável também fora de Sintra.---------------------------------------------------------------- 

----O Senhor Vogal João Abreu Fernandes interveio, salientando que a placa 

toponímica da Rua do Por do Sol continua por colocar, e sugerindo que a 

Polícia de Segurança Pública seja alertada para as viaturas mal estacionados 

junto às oficinas da Rua do Por do Sol, uma vez que, por vezes, impedem a 

circulação nos dois sentidos, obrigando os veículos a circular em contra mão.-- 

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

informando da alteração da data da prova Cross Run, devido ao atraso na 

entrega dos chips que vão ser distribuídos aos atletas, e dando conhecimento 

das comemorações previstas para o 25 de Abril.--------------------------------------------- 

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

votação,   a   acta  foi  aprovada  por  unanimidade,  sem  a  participação  da 
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Senhora Vogal Rosa Maria Gomes dos Santos, por não ter estado presente na 

reunião a que a acta se reporta.-------------------------------------------------------------------- 

----Ponto 3 – Informação / Proposta nº 74 / 2022 – Mapa de Férias dos 

Funcionários para 2022. Colocado a votação, o ponto foi aprovado por 

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

----Ponto 4 – Informação / Proposta nº 75 / 2022 – Ratificação de parecer para 

intervenção no subsolo na Rua do Alecrim. Colocado a votação, o ponto foi 

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

----Ponto 5 – Informação / Proposta nº 76 / 2022 – Ratificação de parecer para 

afetação de sentido único na Rua Casal da Serra. 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 vinte e um de Abril do ano de dois mil e vinte e dois.----------------- 

A Presidente 

 

______________________________  

              O Secretário                                                              A Tesoureira 

 

______________________________                               ______________________________  

Os Vogais 

 

______________________________                               ______________________________  

 

______________________________                               ______________________________  


