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------------------------------------Acta Número Vinte e Nove------------------------------------- 

----Ao dia um do mês de Setembro 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, 24 de 7 

de Julho de 2022, 25 de 21 de Julho de 2022, 26 de 26 de Julho de 2022, 27 de 

4 de Agosto de 2022 e 28 de 18 de Agosto de 2022;----------------------------------------- 

----Ponto 3 – Informação / Proposta nº 137 / 2022 – Ratificação de parecer para 

realização de obras no nº 8 da Rua Francisco Costa;--------------------------------------- 

----Ponto 4 – Informação / Proposta nº 138 / 2022 – Ratificação de parecer para 

intervenção no subsolo na Rua do Rio;------------------------------------------------------------ 

----Ponto 5 – Informação / Proposta nº 139 / 2022 – Ratificação de parecer para 

intervenção no subsolo na Rua Francisco Costa;---------------------------------------------- 

----Ponto 6 – Informação / Proposta nº 140 / 2022 – Ratificação de parecer para 

realização de obras no nº 23 da Rua Casal da Serra;--------------------------------------- 

----Ponto 7 – Informação / Proposta nº 141 / 2022 – Ratificação de parecer para 

realização de obras no nº 23 da Rua do Alecrim;--------------------------------------------- 

----Ponto 8 – Informação / Proposta nº 142 / 2022 – Ratificação de parecer para 

intervenção no subsolo na Praceta das Mimosas;-------------------------------------------- 

----Ponto 9 – Informação / Proposta nº 143 / 2022 – Ratificação de parecer para 

realização de obras no nº 59 da Av. João de Deus;------------------------------------------ 

----Ponto 10 – Informação / Proposta nº 144 / 2022 – Ratificação de parecer 

para intervenção no subsolo na Rua São Francisco Xavier e Av. Major General 

Machado de Sousa;-------------------------------------------------------------------------------------- 

----Ponto 11 – Informação / Proposta nº 145 / 2022 – Ratificação de parecer 

para intervenção no subsolo na Av. Sidónio Pais;--------------------------------------------- 

----Ponto 12 – Informação / Proposta nº 146 / 2022 – Ratificação de parecer 

para afetação de sentidos únicos em dois troços da Rua Retiro dos Pacatos;---- 

----Ponto 13 – Informação / Proposta nº  147  /  2022  –  Ratificação  de  parecer 
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para realização de obras no nº 6 da Praça Rosa Ramalho;------------------------------- 

----Ponto 14 – Informação / Proposta nº 148 / 2022 – Ratificação de parecer 

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

----Ponto 15 – Informação / Proposta nº 149 / 2022 – Deliberações relativas à 

gestão do Cemitério.------------------------------------------------------------------------------------- 

----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, dando conhecimento que, 

finalmente, a Câmara Municipal procedeu à limpeza da Praceta do Rouxinol; 

parabenizando os trabalhadores da Junta de Freguesia pela deservagem da 

rotunda das oliveiras; e informando da existência de um problema com 

descargas para a ribeira que passa no Parque Urbano da Rinchoa.----------------- 

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

informando da agenda do fim-de-semana e do concerto do Rogério Charraz 

em Paiões, que ocorrerá no final do mês.-------------------------------------------------------- 

----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, 24 de 7 

de Julho de 2022, 25 de 21 de Julho de 2022, 26 de 26 de Julho de 2022, 27 de 

4 de Agosto de 2022 e 28 de 18 de Agosto de 2022. Colocadas a votação, as 

actas nºs 21 e 23 foram aprovadas por unanimidade. As restantes foram 

retiradas.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----Ponto 3 – Informação / Proposta nº 137 / 2022 – Ratificação de parecer para 

realização de obras no nº 8 da Rua Francisco Costa. Colocado a votação, o 

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

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

----Ponto 4 – Informação / Proposta nº 138 / 2022 – Ratificação de parecer para 

intervenção no subsolo na Rua do Rio. Colocado a votação, o ponto foi 

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

----Ponto 5 – Informação / Proposta nº 139 / 2022 – Ratificação de parecer para 

intervenção no subsolo na Rua Francisco Costa. Colocado a votação, o ponto 

foi aprovado por unanimidade. Este ponto também foi aprovado em minuta.-- 
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----Ponto 6 – Informação / Proposta nº 140 / 2022 – Ratificação de parecer para 

realização de obras no nº 23 da Rua Casal da Serra. Colocado a votação, o 

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

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

----Ponto 7 – Informação / Proposta nº 141 / 2022 – Ratificação de parecer para 

realização de obras no nº 23 da Rua do Alecrim. Colocado a votação, o 

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

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

----Ponto 8 – Informação / Proposta nº 142 / 2022 – Ratificação de parecer para 

intervenção no subsolo na Praceta das Mimosas. Colocado a votação, o 

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

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

----Ponto 9 – Informação / Proposta nº 143 / 2022 – Ratificação de parecer para 

realização de obras no nº 59 da Av. João de Deus. Colocado a votação, o 

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

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

----Ponto 10 – Informação / Proposta nº 144 / 2022 – Ratificação de parecer 

para intervenção no subsolo na Rua São Francisco Xavier e Av. Major General 

Machado de Sousa. Colocado a votação, o ponto foi aprovado por 

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

----Ponto 11 – Informação / Proposta nº 145 / 2022 – Ratificação de parecer 

para intervenção no subsolo na Av. Sidónio Pais. Colocado a votação, o 

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

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

----Ponto 12 – Informação / Proposta nº 146 / 2022 – Ratificação de parecer 

para afetação de sentidos únicos em dois troços da Rua Retiro dos Pacatos. 

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

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

----Ponto 13 – Informação / Proposta nº 147 / 2022 – Ratificação de parecer 

para realização de obras no nº 6 da Praça Rosa Ramalho. Colocado a 

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

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

----Ponto 14 – Informação / Proposta nº  148  /  2022  –  Ratificação  de  parecer 
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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 15 – Informação / Proposta nº 149 / 2022 – Deliberações relativas à 

gestão do Cemitério. 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 um de Setembro do ano de dois mil e vinte e dois.------------------ 

A Presidente 

 

______________________________  

              O Secretário                                                              A Tesoureira 

 

______________________________                               ______________________________  

Os Vogais 

 

______________________________                               ______________________________  

 

______________________________                               ______________________________  


