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-------------------------------------Acta Número Vinte e Três--------------------------------------- 

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

pelas dezoito horas e vinte minutos, 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 104 / 2022 – Abertura de procedimento 

por Ajuste Direto para a Aquisição de Serviços de Limpeza das Instalações da 

Junta de Freguesia de Rio de Mouro – Ajuste Direto nº 22 / 2022;----------------------- 

----Ponto 3 – Informação / Proposta nº 105 / 2022 – Procedimento por Consulta 

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

Artistas para as Festas da Vila – Consulta Prévia nº 3 / 2022 – adjudicação e 

formalidades subsequentes;--------------------------------------------------------------------------- 

----Ponto 4 – Informação / Proposta nº 106 / 2022 – Abertura de procedimento 

por Ajuste Direto Simplificado para a Aquisição de Serviços de Apoio à 

Ludoteca da Junta de Freguesia de Rio de Mouro;------------------------------------------ 

----Ponto 5 – Informação / Proposta nº 107 / 2022 – Procedimento por Ajuste 

Direto, Regime Geral, para a Aquisição de Serviços de Iluminação das Festas 

de Rio de Mouro – Ajuste Direto nº 21 / 2022 – adjudicação e formalidades 

subsequentes;----------------------------------------------------------------------------------------------- 

----Ponto 6 – Informação / Proposta nº 108 / 2022 – Procedimento por Ajuste 

Direto, Regime Geral, para a Aquisição de Serviços de Alojamento com Jantar 

Incluído – Ajuste Direto nº 20 / 2022 – adjudicação e formalidades 

subsequentes;----------------------------------------------------------------------------------------------- 

----Ponto 7 – Informação / Proposta nº 109 / 2022 – Candidaturas no âmbito do 

programa de Apoio ao Associativismo – Agrupamento 625 do Corpo Nacional 

de Escutas;--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----Ponto 8 – Informação / Proposta nº 110 / 2022 – Abertura de procedimento 

por Ajuste Direto para a Aquisição de Serviços de Produção Audiovisual para 

as Festas de Rio de Mouro – Ajuste Direto nº 23 / 2022.-------------------------------------- 

----Verificada a presença de todos os elementos do Executivo,  deu-se  início  à 



 
 
 

Junta de Freguesia de Rio de Mouro 

2 
 

 

Ordem de Trabalhos.------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

----O Senhor Vogal João Abreu Fernandes interveio, dando conhecimento da 

falta de reposição do piso junto ao nº 27 da Av. dos Carvalhos, no seguimento 

de uma intervenção dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de 

Sintra, há cerca de três semanas.------------------------------------------------------------------- 

----O Senhor Vogal Júlio Cortez Fernandes interveio, comunicando que os 

canteiros da Calçada da Rinchoa foram intervencionados e ficaram muito 

bem.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----Ponto 2 – Informação / Proposta nº 104 / 2022 – Abertura de procedimento 

por Ajuste Direto para a Aquisição de Serviços de Limpeza das Instalações da 

Junta de Freguesia de Rio de Mouro – Ajuste Direto nº 22 / 2022. Colocado a 

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

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

----Ponto 3 – Informação / Proposta nº 105 / 2022 – Procedimento por Consulta 

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

Artistas para as Festas da Vila – Consulta Prévia nº 3 / 2022 – adjudicação e 

formalidades subsequentes. Colocado a votação, o ponto foi aprovado por 

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

----Ponto 4 – Informação / Proposta nº 106 / 2022 – Abertura de procedimento 

por Ajuste Direto Simplificado para a Aquisição de Serviços de Apoio à 

Ludoteca da Junta de Freguesia de Rio de Mouro. Colocado a votação, o 

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

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

----Ponto 5 – Informação / Proposta nº 107 / 2022 – Procedimento por Ajuste 

Direto, Regime Geral, para a Aquisição de Serviços de Iluminação das Festas 

de Rio de Mouro – Ajuste Direto nº 21 / 2022 – adjudicação e formalidades 

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

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

----Ponto 6 – Informação / Proposta nº 108 / 2022 – Procedimento por Ajuste 

Direto, Regime Geral, para a Aquisição de Serviços de Alojamento com Jantar 

Incluído   –   Ajuste   Direto   nº   20   /   2022   –   adjudicação    e    formalidades 
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subsequentes. Colocado a votação, o ponto foi aprovado por unanimidade. 

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

----Ponto 7 – Informação / Proposta nº 109 / 2022 – Candidaturas no âmbito do 

programa de Apoio ao Associativismo – Agrupamento 625 do Corpo Nacional 

de Escutas. Colocado a votação, o ponto foi aprovado por unanimidade. Este 

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

----Ponto 8 – Informação / Proposta nº 110 / 2022 – Abertura de procedimento 

por Ajuste Direto para a Aquisição de Serviços de Produção Audiovisual para 

as Festas de Rio de Mouro – Ajuste Direto nº 23 / 2022. 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 cinquenta 

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

A Presidente 

 

______________________________  

              O Secretário                                                              A Tesoureira 

 

______________________________                               ______________________________  

Os Vogais 

 

______________________________                               ______________________________  

 

______________________________                               ______________________________  


