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------------------------------------Acta Número Vinte e Cinco------------------------------------ 

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

dezoito horas e dez 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 das actas nºs 20 de 3 de Junho de 2022, 21 de 20 de 

Junho de 2022, 22 de 23 de Junho de 2022, 23 de 27 de Junho de 2022 e 24 de 

7 de Julho de 2022;---------------------------------------------------------------------------------------- 

----Ponto 3 – Informação / Proposta nº 115 / 2022 – Ratificação de parecer para 

realização de obras no nº 29 da Rua Óscar Monteiro Torres;----------------------------- 

----Ponto 4 – Informação / Proposta nº 116 / 2022 – Ratificação de parecer para 

intervenção no subsolo na Av. Pedro Nunes;--------------------------------------------------- 

----Ponto 5 – Informação / Proposta nº 117 / 2022 – Ratificação de parecer para 

intervenção no subsolo na Rua da Tala;---------------------------------------------------------- 

----Ponto 6 – Informação / Proposta nº 118 / 2022 – Ratificação de parecer para 

realização de obras no nº 8 da Rua Aquilino Ribeiro;---------------------------------------- 

----Ponto 7 – Informação / Proposta nº 119 / 2022 – Ratificação de parecer para 

intervenção no subsolo na Estrada Terras da Lagoa;---------------------------------------- 

----Ponto 8 – Informação / Proposta nº 120 / 2022 – Ratificação de parecer para 

o Alegro Sintra Summer Sound;----------------------------------------------------------------------- 

----Ponto 9 – Informação / Proposta nº 121 / 2022 – Ratificação de parecer para 

intervenção no subsolo na Rua Soares dos Reis;----------------------------------------------- 

----Ponto 10 – Informação / Proposta nº 122 / 2022 – Ratificação de parecer 

para intervenção no subsolo na Estrada Octávio Pato;------------------------------------ 

----Ponto 11 – Informação / Proposta nº 123 / 2022 – Ratificação de parecer 

para intervenção no subsolo na Estrada Nacional 249;------------------------------------- 

----Ponto 12 – Informação / Proposta nº 124 / 2022 – Ratificação de parecer 

para intervenção no subsolo na Rua das Flores;----------------------------------------------- 

----Ponto 13 – Informação / Proposta nº 125 / 2022 – Abertura de procedimento 

por Ajuste Direto, Regime Geral, para a Aquisição de Serviços de Técnico de 

Acção Social – Ajuste Directo nº 24 / 2022;------------------------------------------------------ 
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----Ponto 14 – Informação / Proposta nº 126 / 2022 – Abertura de procedimento 

por Consulta Prévia para a Aquisição de Serviços de Apoio ao Departamento 

de Acção Social – Consulta Prévia nº 4 / 2022;------------------------------------------------- 

----Ponto 15 – Informação / Proposta nº 127 / 2022 – Abertura de procedimento 

por Consulta Prévia para a Aquisição de Serviços de Apoio ao Departamento 

do Desporto – Consulta Prévia nº 5 / 2022.------------------------------------------------------- 

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

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

----O Senhor Jaime Batista de Albarraque interveio, alertando para as ervas 

nesta localidade, para o lixo acumulado no chafariz das duas subidas, e 

solicitando o estudo de uma solução para a berma da estrada dos quatro 

caminhos, uma vez que junto aos semáforos não há passeio, havendo ali uma 

paragem de autocarros.-------------------------------------------------------------------------------- 

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

esclarecendo que já prestou todos os esclarecimentos sobre o assunto das 

ervas, e que não poderá continuar a fazê-lo todas as reuniões, sendo que não 

existe qualquer novidade. Quanto à questão da berma, informou que irá 

encaminhar para os serviços de mobilidade da 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, informando que houve um 

acidente que deitou abaixo o gradeamento existente na Estrada Marquês de 

Pombal, danificando o painel de azulejo da Graça Morais, que também se 

encontra tapado por ervas. Elogiou a melhoria da iluminação pública na 

Rinchoa e questionou qual o critério para colocação da mesma, uma vez que 

a Rua Casal da Serra não foi contemplada.---------------------------------------------------- 

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

informando que, não tendo a certeza, pensa ser devido ao facto da Rua 

Casal da Serra (o troço que falta) estar prevista ser intervencionada aquando 

da requalificação da Estrada Marquês de Pombal.----------------------------------------- 

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

Junho de 2022, 22 de 23 de Junho de 2022, 23 de 27 de Junho de 2022 e 24 de 

7 de Julho de 2022.---------------------------------------------------------------------------------------- 
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----A Senhora Presidente Raquel Monte Vinha Ferreira Amaral interveio, 

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

----Ponto 3 – Informação / Proposta nº 115 / 2022 – Ratificação de parecer para 

realização de obras no nº 29 da Rua Óscar Monteiro Torres. Colocado a 

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

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

----Ponto 4 – Informação / Proposta nº 116 / 2022 – Ratificação de parecer para 

intervenção no subsolo na Av. Pedro Nunes. Colocado a votação, o ponto foi 

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

----Ponto 5 – Informação / Proposta nº 117 / 2022 – Ratificação de parecer para 

intervenção no subsolo na Rua da Tala. Colocado a votação, o ponto foi 

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

----Ponto 6 – Informação / Proposta nº 118 / 2022 – Ratificação de parecer para 

realização de obras no nº 8 da Rua Aquilino Ribeiro. Colocado a votação, o 

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

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

----Ponto 7 – Informação / Proposta nº 119 / 2022 – Ratificação de parecer para 

intervenção no subsolo na Estrada Terras da Lagoa. Colocado a votação, o 

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

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

----Ponto 8 – Informação / Proposta nº 120 / 2022 – Ratificação de parecer para 

o Alegro Sintra Summer Sound. Colocado a votação, o ponto foi aprovado por 

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

----Ponto 9 – Informação / Proposta nº 121 / 2022 – Ratificação de parecer para 

intervenção no subsolo na Rua Soares dos Reis. Colocado a votação, o ponto 

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

----Ponto 10 – Informação / Proposta nº 122 / 2022 – Ratificação de parecer 

para intervenção no subsolo na Estrada Octávio Pato. Colocado a votação, o 

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

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

----Ponto 11 – Informação / Proposta nº 123 / 2022 – Ratificação de parecer 

para intervenção no subsolo na Estrada Nacional 249. Colocado a votação, o 

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

----Ponto 12 – Informação / Proposta nº 124 / 2022 – Ratificação de parecer 

para intervenção no subsolo na Rua das Flores. Colocado a votação, o ponto 

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

----Ponto 13 – Informação / Proposta nº 125 / 2022 – Abertura de procedimento 

por Ajuste Direto, Regime Geral, para a Aquisição de Serviços de Técnico de 

Acção Social – Ajuste Directo nº 24 / 2022. Colocado a votação, o ponto foi 

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

----Ponto 14 – Informação / Proposta nº 126 / 2022 – Abertura de procedimento 

por Consulta Prévia para a Aquisição de Serviços de Apoio ao Departamento 

de Acção Social – Consulta Prévia nº 4 / 2022. Colocado a votação, o ponto 

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

----Ponto 15 – Informação / Proposta nº 127 / 2022 – Abertura de procedimento 

por Consulta Prévia para a Aquisição de Serviços de Apoio ao Departamento 

do Desporto – Consulta Prévia nº 5 / 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 dezanove horas e dez 

minutos do dia vinte e um de Julho do ano de dois mil e vinte e dois.---------------- 

A Presidente 

 

______________________________  

              O Secretário                                                              A Tesoureira 

 

______________________________                               ______________________________  

Os Vogais 

 

______________________________                               ______________________________  

 

______________________________                               ______________________________  


