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-------------------------------------Acta Número Vinte e Um--------------------------------------- 

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

dezoito 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 93 / 2022 – Anulação do Procedimento 

de Ajuste Direto, Regime Geral, para a Aquisição de Serviços de Alojamento 

com Jantar Incluído – Ajuste Direto nº 19 / 2022;----------------------------------------------- 

----Ponto 3 – Informação / Proposta nº 94 / 2022 – Abertura de Procedimento 

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

com Jantar Incluído – ajuste direto nº 20 / 2022;----------------------------------------------- 

----Ponto 4 – Informação / Proposta nº 95 / 2022 – Abertura de Procedimento 

por Ajuste Direto para a Aquisição de Serviços de Iluminação das Festas de Rio 

de Mouro – Ajuste Direto nº 21 / 2022;-------------------------------------------------------------- 

----Ponto 5 – Informação / Proposta nº 96 / 2022 – Abertura de Procedimento 

por Consulta Prévia para a Aquisição de Serviços de Booking de Artistas para 

as Festas da Vila – Consulta Prévia nº 3 / 2022;------------------------------------------------- 

----Ponto 6 – Informação / Proposta nº 97 / 2022 – Proposta de 2ª Revisão 

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

----Ponto 7 – Informação / Proposta nº 98 / 2022 – Proposta de 3ª Alteração 

Orçamental.------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----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.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----A Senhora Vogal Mónica Cristina da Silva Gonçalves interveio, informou que 

decorreu no dia 14 do corrente mês a sessão de boas-vindas aos jovens dos 

primeiros turnos do programa de voluntariado “Juventude Activa”, quantos 

voluntários foram recebidos e para que serviços se candidataram.------------------- 

----O Senhor Vogal Júlio Cortez Fernandes interveio, dando conhecimento que 

os espaços verdes na Praceta do Rouxinol  foram  cortados,  mas  os  restos  do 
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corte não foram apanhados; que as bermas da Rua dos Cravos estão cheia 

de ervas, levando as pessoas a andarem na estrada; que não corre água no 

caudal da Ribeira de Fitares, sendo necessário tomar medidas para se criar um 

caudal ecológico; que visitou a obra de extensão da Praceta das Magnólias e 

enfatizou que a mesma é uma mais-valia para o município; que escreveu um 

artigo sobre Lyon de Castro, fundador da editora Europa América e que foi 

residente em Rio de Mouro.---------------------------------------------------------------------------- 

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

informando que irá dar nota da falta de recolha dos cortes à empresa que 

está encarregue da manutenção desses espaços verdes. Quanto às ervas, 

comunicou que é uma situação que está descontrolada devido ao 

incumprimento da Suma. Adiantou, ainda, que terá uma reunião com o 

vereador responsável por este assunto na semana em curso.--------------------------- 

----O Senhor Vogal António dos Santos Laires interveio, dizendo que foi alertado 

que a passagem entre as ruas do Canavial e do Alecrim necessita de limpeza.- 

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

informando que a prioridade são os terrenos que apresentam risco de 

incêndio e que, após esse trabalho ser concluído, serão regularizados os 

restantes. Deu conhecimento da agenda do fim-de-semana.-------------------------- 

----Ponto 2 – Informação / Proposta nº 93 / 2022 – Anulação do Procedimento 

de Ajuste Direto, Regime Geral, para a Aquisição de Serviços de Alojamento 

com Jantar Incluído – Ajuste Direto nº 19 / 2022. Colocado a votação, o ponto 

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

----Ponto 3 – Informação / Proposta nº 94 / 2022 – Abertura de Procedimento 

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

com Jantar Incluído – ajuste direto nº 20 / 2022. Colocado a votação, o ponto 

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

----Ponto 4 – Informação / Proposta nº 95 / 2022 – Abertura de Procedimento 

por Ajuste Direto para a Aquisição de Serviços de Iluminação das Festas de Rio 

de Mouro – Ajuste Direto nº 21 / 2022. Colocado a votação, o ponto foi 

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

----Ponto 5 – Informação / Proposta nº 96 / 2022 – Abertura de Procedimento 

por Consulta Prévia para a Aquisição de Serviços de Booking  de  Artistas  para 
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as Festas da Vila – Consulta Prévia nº 3 / 2022. Colocado a votação, o ponto 

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

----Ponto 6 – Informação / Proposta nº 97 / 2022 – Proposta de 2ª Revisão 

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

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

----Ponto 7 – Informação / Proposta nº 98 / 2022 – Proposta de 3ª Alteração 

Orçamental. 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 de Junho do ano de dois mil e vinte e dois.----------------------- 

A Presidente 

 

______________________________  

              O Secretário                                                              A Tesoureira 

 

______________________________                               ______________________________  

Os Vogais 

 

______________________________                               ______________________________  

 

______________________________                               ______________________________  


