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-------------------------------------------Acta Número Dois-------------------------------------------- 

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

dezoito horas e cinco 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 da acta nº 1 de 28 de Outubro de 2021;--------------------- 

----Ponto 3 – Informação / Proposta nº 8 / 2021 – Ratificação de parecer para 

alargamento de horário do Rock Bar na Rua Santos Dumont;--------------------------- 

----Ponto 4 – Informação / Proposta nº 9 / 2021 – Ratificação de parecer para 

os Turnos das Farmácias 2022;------------------------------------------------------------------------- 

----Ponto 5 – Informação / Proposta nº 10 / 2021 – Candidaturas no âmbito do 

programa de Apoio ao Associativismo – Grupo 178 das Mercês da AEP.------------ 

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

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

informando que os endereços electrónicos dos novos membros do executivo 

já foram criados, que aguarda-se a entrega dos computadores para os vogais 

Júlio Cortez Fernandes e Mónica Cristina da Silva Gonçalves, e que a página 

electrónica da Junta de Freguesia já se encontra actualizada. Deu 

conhecimento que já reuniu com os agrupamentos de escolas Leal da 

Câmara e Escultor Francisco dos Santos. Devido ao número elevado de 

escolas a intervir, será contratada uma pessoa para esse trabalho e, por forma 

a reduzir o número de pedidos de reparações que se encontram pendentes, 

os funcionários operacionais ficarão escalados somente para esse serviço 

durante uma semana. Lembrou a reunião geral de funcionários agendada 

para o próximo dia nove, que terá como objectivo principal a apresentação 

do novo executivo. Quanto às necessidades de contratação de pessoal, 

informou que será contratado um contabilista a tempo inteiro, que os 

prestadores de serviços  André  Monteiro  Pinto,  Renato  Gilberto  Monteiro  da 
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Silva e Sofia Alexandra Lopes dos Santos serão integrados nos quadros, que a 

prestadora de serviços Sónia Alexandra Coelho Martins Leite irá passar para os 

serviços administrativos, e consequentemente, será contratada uma pessoa 

para a ludoteca. Sobre o pelouro da cultura, comunicou que estão a ser 

organizados a feira do livro, as comemorações da Sociedade União 1º de 

Dezembro, um concerto de Natal / Ano Novo e o passeio dos Pais-Natal do 

Motoclube de Rio de Mouro Rock on Wheels. No âmbito da acção social, a 

campanha de recolha de alimentos não foi possível agendar, porque não se 

encontrou supermercados disponíveis, mas o pelouro do desporto já está a 

estruturar um evento que dure um dia inteiro e onde os participantes terão que 

doar bens alimentares. Ainda no pelouro da acção social, informou que as 

inscrições para o cabaz de Natal já estão abertas.------------------------------------------ 

----O Senhor Vogal Júlio Cortez Fernandes interveio, perguntando que existe 

algum histórico dos trabalhos realizados nas escolas.--------------------------------------- 

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

informando que encontra-se tudo carregado na plataforma de registo dos 

pedidos de reparações.--------------------------------------------------------------------------------- 

----O Senhor Vogal João Abreu Fernandes interveio, comunicando que não 

estará disponível entre o dia dois e o dia treze de Dezembro.--------------------------- 

----Ponto 2 – Aprovação da acta nº 1 de 28 de Outubro de 2021. Colocada a 

votação a acta foi aprovada por unanimidade.--------------------------------------------- 

----Ponto 3 – Informação / Proposta nº 8 / 2021 – Ratificação de parecer para 

alargamento de horário do Rock Bar na Rua Santos Dumont. Colocado a 

votação, o ponto foi aprovado por unanimidade.------------------------------------------- 

----Ponto 4 – Informação / Proposta nº 9 / 2021 – Ratificação de parecer para 

os Turnos das Farmácias 2022. Colocado a votação, o ponto foi aprovado por 

unanimidade.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

----Ponto 5 – Informação / Proposta nº 10 / 2021 – Candidaturas no âmbito do 

programa de Apoio ao Associativismo – Grupo 178 das Mercês da AEP. 

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

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

sugerindo a descentralização da próxima reunião para a localidade de Cabra 

Figa. Não havendo manifestações contra, a reunião ficou acordada realizar-se 
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na sociedade Futurfiga.--------------------------------------------------------------------------------- 

----Por nada mais haver a tratar, a Senhora Presidente Raquel Monte Vinha 

Ferreira Amaral deu a reunião por terminada pelas dezoito horas e trinta e 

cinco minutos do dia quatro de Novembro do ano de dois mil e vinte e um.----- 

A Presidente 

 

______________________________ 

              O Secretário                                                              A Tesoureira 

 

______________________________                               ______________________________ 

Os Vogais 

 

______________________________                               ______________________________  

 

______________________________                               ______________________________  


