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---------------------------------------Acta Número Dezanove--------------------------------------- 

----Aos dezanove dias do mês de Maio 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 18 de 5 de Maio de 2022;-------------------------- 

----Ponto 3 – Informação / Proposta nº 78 / 2022 – Deliberações relativas à 

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

----Ponto 4 – Informação / Proposta nº 79 / 2022 – Proposta de 2ª Alteração 

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

----Ponto 5 – Informação / Proposta nº 80 / 2022 – Abertura de procedimento 

por Ajuste Direto, Regime Geral, para Aquisição de serviços de Alojamento 

com jantar incluído – Ajuste Direto N.º 19/2022;------------------------------------------------ 

----Ponto 6 – Informação / Proposta nº 81 / 2022 – Procedimento por Ajuste 

Direto, Regime Geral, para a Aquisição de Serviços de Entrega de IRS e 

Elaboração, Gestão e Tramitação de Procedimento Concursal – Ajuste Direto 

nº 18 / 2022 – adjudicação e formalidades subsequentes.-------------------------------- 

----Verificada a ausência do Senhor Vogal João da Conceição Guilherme, e 

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

----O Senhor Jaime Batista de Albarraque interveio, informando que a água do 

chafariz continua a ser aberta por terceiros, que a deixam a correr, havendo 

desperdício de água; que os sinais de trânsito que alertou serem necessários 

na reunião do mês passado continuam por colocar; continuam a existir 

buracos na via junto à sociedade de Albarraque e na Estrada Terras da Lagoa; 

que na via rápida junto à rotunda do poço a passadeira necessita de ser 

pintada, pois mal se vê, bem como, os sinais existentes na rotunda continuam 

por repor; as ruas de Albarraque continuam sem ser varridas; que existe um 

equipamento partido no parque intergeracional, questionando qual o ponto 

de situação do parque; que estiveram a deservar o parque mas deixaram os 

restos do corte em cima da relva junto ao contentor; que existe um ecoponto 

que se encontra a tapar um chafariz; que o terreno em frente ao  chafariz  das 
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duas subidas está coberto de erva das pampas, o que faz com que o mesmo 

não se veja da estrada, e perguntando se os vasos que foram roubados vão 

ser repostos; questionou o que vai ser feito em relação à rotunda do poço e 

lembrou que o executivo anterior assumiu o compromisso de efetuar o parque 

José Gomes Ferreira.-------------------------------------------------------------------------------------- 

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

prestando os seguintes esclarecimentos: tal como havia informando 

anteriormente, o parque intergeracional não está acabado nem aberto ao 

público, pelo que, todas as situações serão verificadas e repostas antes da sua 

conclusão e abertura, bem como, o ramal está colocado e está a ser 

construída a estrutura que vai receber o contador de rega e depois a obra 

será terminada; irá verificar e solicitar a recolha das ervas; a situação dos 

ecopontos está identificada mas não é de resolução simples, uma vez que é 

difícil arranjar um espaço no local onde os contentores possam ficar todos 

juntos; vai solicitar colaboração à Câmara Municipal para a retirada das 

pampas, uma vez que a erva deve ser retirada numa altura específica do ano 

e com o devido procedimento, para evitar deixar cair semente que fomente 

novo aparecimento; a reposição dos vasos aguarda disponibilidade da 

professora da Escola de Recuperação do Património de Sintra para tal; neste 

momento a Junta de Freguesia não está disponível para efetuar qualquer 

requalificação na rotunda do poço, uma vez que considera que a 

manutenção da mesma ainda não está devidamente sedimentada, pelo que, 

não avançaremos para nenhum investimento até que tal aconteça; não tem 

conhecimento do compromisso assumido para o parque José Gomes Ferreira, 

mas irá consultar as actas para perceber o que está em causa.----------------------- 

----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 da 

necessidade de repintura de passadeiras nas várias artérias principais da 

freguesia; que as plantas junto ao painel da Graça Morais estão demasiado 

grandes; que a rotunda das Robínias está em mau estado de manutenção; 

que o espaço existente entre a Praceta António Aleixo e a ponte que dá 

passagem para a Serra das Minas está com lixo e  já  estão  a  construir  hortas; 
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que a árvore caída na ribeira do Parque Urbano da Rinchoa continua por 

recolher. Lembrou da realização da conferência sobre Cupertino Ribeiro.-------- 

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

informando que, apesar de não ser da competência da Junta de Freguesia, 

vai dar instruções aos serviços para limparem as plantas junto ao painel, pois é 

perigoso para quem passa no local e pode provocar algum incidente; 

explicando que o espaço junto à Praceta António Aleixo é uma situação que 

está a ser seguida pelo Gabinete de Acção Social e pela Polícia de 

Segurança Pública, tratando-se de uma pessoa violenta e que aparenta ter 

um distúrbio mental, pelo que, a situação está a ser acompanhada de perto; 

comunicando que já encaminhou a situação da árvore caída. Deu 

conhecimento que a prova “Sintra a Correr” correu bem e não se registou 

qualquer incidente, que o Dia da Criança será celebrado no Parque Urbano 

da Rinchoa, e lembrou as iniciativas a decorrer no fim-de-semana.------------------ 

----Ponto 2 – Aprovação da acta nº 18 de 5 de Maio de 2022. Colocada a 

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

----Ponto 3 – Informação / Proposta nº 78 / 2022 – Deliberações relativas à 

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

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

----Ponto 4 – Informação / Proposta nº 79 / 2022 – Proposta de 2ª Alteração 

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

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

----Ponto 5 – Informação / Proposta nº 80 / 2022 – Abertura de procedimento 

por Ajuste Direto, Regime Geral, para Aquisição de serviços de Alojamento 

com jantar incluído – Ajuste Direto N.º 19/2022. Colocado a votação, o ponto 

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

----Ponto 6 – Informação / Proposta nº 81 / 2022 – Procedimento por Ajuste 

Direto, Regime Geral, para a Aquisição de Serviços de Entrega de IRS e 

Elaboração, Gestão e Tramitação de Procedimento Concursal – Ajuste Direto 

nº 18 / 2022 – adjudicação e formalidades subsequentes. 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 
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Ferreira Amaral deu a reunião por terminada pelas dezanove horas do dia 

dezanove de Maio do ano de dois mil e vinte e dois.--------------------------------------- 

A Presidente 

 

______________________________  

              O Secretário                                                              A Tesoureira 

 

______________________________                               ______________________________  

Os Vogais 

 

______________________________                               ______________________________  

 

______________________________                               ______________________________  


