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-------------------------------------Acta Número Vinte e Dois-------------------------------------- 

----Aos vinte e três dias do mês de Junho 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 20 de 3 de Junho de 2022 e 21 de 20 de 

Junho de 2022;---------------------------------------------------------------------------------------------- 

----Ponto 3 – Informação / Proposta nº 99 / 2022 – Ratificação de parecer para 

realização de obras no nº 17 da Av. Infante Dom Henrique;------------------------------ 

----Ponto 4 – Informação / Proposta nº 100 / 2022 – Ratificação de parecer para 

realização de obras no nº 2 da Praceta das Amoreiras;------------------------------------ 

----Ponto 5 – Informação / Proposta nº 101 / 2022 – Ratificação de parecer para 

realização de obras no nº 30 da Av. do Parque;---------------------------------------------- 

----Ponto 6 – Informação / Proposta nº 102 / 2022 – Ratificação de parecer para 

intervenção no subsolo na Rua Dom António Monteiro;------------------------------------ 

----Ponto 7 – Informação / Proposta nº 103 / 2022 – Protocolo de Colaboração 

entre a Junta de Freguesia de Rio de Mouro e a Re-food 4 Good – Associação 

(IPSS).----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

----Os Senhores Alcina Costa, Bernardo Andrade, Sónia Bigodes e Vanda 

Barbosa da Rua da Silveira intervieram, mencionando o estado perigoso em 

que se encontra o parque infantil e a falta de manutenção dos espaços 

verdes.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

informando que o referido parque infantil é um dos que serão requalificados, 

previsivelmente, no quarto trimestre do corrente ano, e que, entretanto, o 

melhor será interditá-lo. Quanto aos espaços verdes, explicou que os mesmos 

estão entregues ao Centro de Educação para o Cidadão com Deficiência de 

Mira Sintra, e que irão ser notificados formalmente do incumprimento, dando 

um prazo de cinco dias uteis para regularizarem a situação.---------------------------- 
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----O Senhor Jaime Batista de Albarraque interveio, referenciado o parque 

infantil que se encontra por terminar, a falta de manutenção dos jardins junto 

ao parque e na Rua Dorita Castel Branco, a terra que se encontra por recolher 

nas traseiras do contentor do lixo do Largo José Joaquim Correia, a limpeza 

das ruas da localidade que não é feita há dois anos, a falta de repintura da 

passadeira de peões da Estrada Nacional 249-4, e a falta de corte das plumas 

junto ao chafariz das duas subidas.----------------------------------------------------------------- 

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

esclarecendo que o parque infantil encontra-se a aguardar a construção da 

caixa do contador para a rega para finalizar a obra, e informando que irá 

solicitar a recolha da terra na próxima Segunda-feira. Quanto à limpeza das 

ruas, informou da periodicidade, sendo que a SUMA o devia fazer de acordo 

com o contrato que tem com a Câmara Municipal.---------------------------------------- 

----Ponto 1 – Informações no âmbito do artigo 4º da Lei nº 24 / 98 de 26 de 

Maio.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----O Senhor Vogal Júlio Cortez Fernandes interveio, alertando para as 

correntes junto ao centro comercial Fitares Shopping, que estão enferrujadas e 

deviam ser substituídas; que na Rua da Ponte até à Rua do Rio tem um rail, 

mas deveria ser passeio, porque é uma rua e não uma estrada; e parabenizou 

os trabalhadores da Junta de Freguesia pelo bom trabalho na deservagem da 

Av. das Robíneas.------------------------------------------------------------------------------------------ 

----Ponto 2 – Aprovação das actas nºs 20 de 3 de Junho de 2022 e 21 de 20 de 

Junho de 2022.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

informando da retirada do ponto.------------------------------------------------------------------ 

----Ponto 3 – Informação / Proposta nº 99 / 2022 – Ratificação de parecer para 

realização de obras no nº 17 da Av. Infante Dom Henrique. Colocado a 

votação, o ponto foi aprovado por unanimidade. Este ponto também foi 

aprovado em minuta.------------------------------------------------------------------------------------ 

----Ponto 4 – Informação / Proposta nº 100 / 2022 – Ratificação de parecer para 

realização de obras no nº 2 da Praceta das Amoreiras. Colocado a votação, o 

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

minuta.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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----Ponto 5 – Informação / Proposta nº 101 / 2022 – Ratificação de parecer para 

realização de obras no nº 30 da Av. do Parque. Colocado a votação, o ponto 

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

----Ponto 6 – Informação / Proposta nº 102 / 2022 – Ratificação de parecer para 

intervenção no subsolo na Rua Dom António Monteiro. Colocado a votação, o 

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

minuta.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----Ponto 7 – Informação / Proposta nº 103 / 2022 – Protocolo de Colaboração 

entre a Junta de Freguesia de Rio de Mouro e a Re-food 4 Good – Associação 

(IPSS). 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 dezanove horas e quarenta 

minutos do dia vinte e três de Junho do ano de dois mil e vinte e dois.-------------- 

A Presidente 

 

______________________________  

              O Secretário                                                              A Tesoureira 

 

______________________________                               ______________________________  

Os Vogais 

 

______________________________                               ______________________________  

 

______________________________                               ______________________________  


