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-------------------------------------------Acta Número Dezoito--------------------------------------- 

----Aos cinco dias do mês de Maio 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 das actas nºs 15 de 7 de Abril de 2022, 16 de 18 de 

Abril de 2022 e 17 de 21 de Abril de 2022;-------------------------------------------------------- 

----Ponto 3 – Informação / Proposta nº 77 / 2022 – Ratificação de parecer para 

intervenção no subsolo na Rua da Fonte Velha.---------------------------------------------- 

----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, mostrando imagens da Av. 

Infante Dom Henrique e salientado que a mesma necessita de ser deservada. 

Parabenizou a realização da Comissão Social de Freguesia, opinou que a 

garagem do cemitério deveria ter algo que impedisse de ver o que tem lá 

dentro, bem como, no exterior do cemitério as ervas necessitam de ser 

cortadas. Informou que continua por cortar a ramagem do sobreiro na 

Calçada da Rinchoa e que o pinheiro existente junto à Caxa Geral de 

Depósitos encontra-se podre.------------------------------------------------------------------------- 

----O Senhor Vogal António dos Santos Laires interveio, informando que irá 

verificar a situação da garagem e que as ervas no exterior serão cortadas 

após finalização dos trabalhos de limpeza no interior.-------------------------------------- 

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

informando que já solicitou à Câmara Municipal, por duas vezes, a limpeza de 

ervas na Av. Infante Dom Henrique, que, junto da Câmara Municipal, irá 

reforçar o pedido de intervenção no sobreiro e comunicar o estado do 

pinheiro.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----O Senhor Vogal António dos Santos Laires interveio, informando que os 

arbustos   da   Rua   das  Urzes  encontram-se  muito  grandes,  que  voltaram  a 
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aparecer ratos na Rua das Camélias e que está um sinal caído junto ao 

cemitério de Rio de Mouro.---------------------------------------------------------------------------- 

----O Senhor Vogal João Abreu Fernandes interveio, dizendo que irá verificar e 

solicitar a reposição do sinal.-------------------------------------------------------------------------- 

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

informando que irá encaminhar as situações dos arbustos e ratídeos para a 

Câmara Municipal.---------------------------------------------------------------------------------------- 

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

após as obras, ficou em falta um sinal na Av. Maria Lamas, fazendo com que 

as pessoas não respeitem o sentido de trânsito no local.---------------------------------- 

----O Senhor Vogal João Abreu Fernandes interveio, informando que vai 

verificar e reportar a situação.------------------------------------------------------------------------ 

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

conhecimento que a Comissão Social de Freguesia correu bem e todos os 

documentos e propostas foram aprovados por unanimidade.-------------------------- 

----Ponto 2 – Aprovação das actas nºs 15 de 7 de Abril de 2022, 16 de 18 de 

Abril de 2022 e 17 de 21 de Abril de 2022. Colocadas a votação, as actas 

foram aprovadas por unanimidade.--------------------------------------------------------------- 

----Ponto 3 – Informação / Proposta nº 77 / 2022 – Ratificação de parecer para 

intervenção no subsolo na Rua da Fonte Velha. 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 vinte 

minutos do dia cinco de Maio do ano de dois mil e vinte e dois.----------------------- 

A Presidente 

 

______________________________  

              O Secretário                                                              A Tesoureira 

 

______________________________                               ______________________________  

Os Vogais 

 

______________________________                               ______________________________  

 

______________________________                               ______________________________  


