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--------------------------------------Acta Número Vinte e Seis-------------------------------------- 

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

dezoito horas e trinta minutos, reuniu extraordinariamente o Executivo da Junta 

de Freguesia de Rio de Mouro, com a Senhora Presidente Raquel Monte Vinha 

Ferreira Amaral nas instalações da Junta de Freguesia, sito Rua Óscar Monteiro 

Torres, em Rio de Mouro, com os Senhores Vogais Júlio Cortez Fernandes, Rosa 

Maria Gomes dos Santos, António dos Santos Laires, Mónica Cristina da Silva 

Gonçalves, João Abreu Fernandes, João da Conceição Guilherme por 

videoconferência, e 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 128 / 2022 – Proposta de 4ª Alteração 

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

----Ponto 3 – Informação / Proposta nº 129 / 2022 – Abertura de procedimento 

de Consulta Prévia por Empreitada para “Reabilitação e Conservação dos 

Espaços Ajardinados da Freguesia de Rio de Mouro” – Consulta Prévia por 

Empreitada nº 2 / 2022;---------------------------------------------------------------------------------- 

----Ponto 4 – Informação / Proposta nº 130 / 2022 – Candidaturas no âmbito do 

programa de Apoio ao Associativismo – Be More Solidário;------------------------------- 

----Ponto 5 – Informação / Proposta nº 131 / 2022 – Candidaturas no âmbito do 

programa de Apoio ao Associativismo – ASKE.------------------------------------------------- 

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

----O Senhor Vogal Júlio Cortez Fernandes interveio, informando da calçada 

danificada junto às cargas e descargas do Pingo Doce da Rinchoa.---------------- 

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

explicando que essa calçada é constantemente reparada e que, horas 

depois, já está novamente danificada, devido aos camiões das cargas e 

descargas.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----O Senhor Vogal António dos Santos Laires interveio, dando conhecimento 

que se verificam várias baratas na escadaria entre a Avenida  do  Parque  e  a 
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Rua da Pousada.------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

comunicando que irá solicitar a desbaratização à Câmara Municipal.------------- 

----O Senhor Vogal João da Conceição Guilherme interveio, questionando se 

irá realizar-se a Feira das Mercês este ano.------------------------------------------------------ 

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

confirmando que sim e que a organização da mesma é em conjunto com a 

Câmara Municipal e a Junta de Freguesia de Algueirão Mem Martins.-------------- 

----Ponto 2 – Informação / Proposta nº 128 / 2022 – Proposta de 4ª Alteração 

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

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

----Ponto 3 – Informação / Proposta nº 129 / 2022 – Abertura de procedimento 

de Consulta Prévia por Empreitada para “Reabilitação e Conservação dos 

Espaços Ajardinados da Freguesia de Rio de Mouro” – Consulta Prévia por 

Empreitada nº 2 / 2022. Colocado a votação, o ponto foi aprovado por 

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

----Ponto 4 – Informação / Proposta nº 130 / 2022 – Candidaturas no âmbito do 

programa de Apoio ao Associativismo – Be More Solidário. Colocado a 

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

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

----Ponto 5 – Informação / Proposta nº 131 / 2022 – Candidaturas no âmbito do 

programa de Apoio ao Associativismo – ASKE. 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 seis de Julho do ano de dois mil e vinte e dois.---------------- 

A Presidente 

 

______________________________  

              O Secretário                                                              A Tesoureira 

 

______________________________                               ______________________________  
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Os Vogais 

 

______________________________                               ______________________________  

 

______________________________                               ______________________________  


