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--------------------------------------Acta Número Trinta e Um-------------------------------------- 

----Aos vinte e oito dias do mês de Setembro do ano de dois mil e vinte e dois, 

pelas dezoito horas, 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, 22 de 23 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, 28 de 18 de Agosto de 2022, 29 

de 1 de Setembro de 2022 e 30 de 16 de Setembro de 2022;---------------------------- 

----Ponto 3 – Informação / Proposta nº 152 / 2022 – Ratificação de parecer para 

realização de obras no nº 20 da Rua Francisco Costa;------------------------------------- 

----Ponto 4 – Informação / Proposta nº 153 / 2022 – Ratificação de parecer para 

realização de obras no nº 1 da Rua Eça de Queiroz;---------------------------------------- 

----Ponto 5 – Informação / Proposta nº 154 / 2022 – Ratificação de parecer para 

realização de obras no nº 14 da Praceta das Mimosas;------------------------------------ 

----Ponto 6 – Informação / Proposta nº 155 / 2022 – Ratificação de parecer para 

realização de obras no nº 20 da Av. de Fitares;------------------------------------------------ 

----Ponto 7 – Informação / Proposta nº 156 / 2022 – Ratificação de parecer para 

realização de obras no nº 82 da Av. do Parque;---------------------------------------------- 

----Ponto 8 – Informação / Proposta nº 157 / 2022 – Ratificação de parecer para 

intervenção no subsolo na Av. dos Castanheiros;--------------------------------------------- 

----Ponto 9 – Informação / Proposta nº 158 / 2022 – Ratificação de parecer para 

realização de obras no nº 16 da Av. Fernando Pessoa;------------------------------------- 

----Ponto 10 – Informação / Proposta nº 159 / 2022 – Ratificação de parecer 

para realização de obras no nº 17 da Av. Maria Lamas;----------------------------------- 

----Ponto 11 – Informação / Proposta nº 160 / 2022 – Ratificação de parecer 

para realização de obras no nº 41 da Av. Via Láctea;-------------------------------------- 

----Ponto 12 – Informação / Proposta nº 161 / 2022 – Ratificação de parecer 

para intervenção no subsolo na Estrada de Asfamil e Ligeiras;-------------------------- 

----Ponto 13 – Informação / Proposta nº 162 / 2022 – Protocolo de Colaboração 

entre a Junta de Freguesia de Rio de Mouro e a Re-food 4 Good –  Associação 
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(IPSS);----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----Ponto 14 – Informação / Proposta nº 163 / 2022 – Procedimento por Ajuste 

Direto, Regime Geral, para a Aquisição de Serviços de Limpeza das Instalações 

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

adjudicação e formalidades subsequentes.---------------------------------------------------- 

----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, perguntando qual o ponto 

de situação do parque intergeracional de Albarraque.------------------------------------ 

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

informando que o contador já está colocado e que aguarda-se o 

fornecimento da relva. Quando questionada acerca de quanto tempo 

demorará esse fornecimento, informou que não tinha como saber naquele 

momento.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----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 já 

colocaram árvores grandes junto aos bancos na Praça das Magnólias 

conforme solicitado na visita às obras, e que o muro da Quinta da Fonte Nova 

nas Serradas continua em risco de ruir.------------------------------------------------------------ 

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

informando que o mesmo vai ser intervencionando por parte da Câmara 

Municipal no decorrer da próxima semana.---------------------------------------------------- 

----A Senhora Vogal Rosa Maria Gomes dos Santos interveio, informando que é 

necessária a poda das árvores do Largo Alves Redol.-------------------------------------- 

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

informando que irá solicitar a intervenção à Câmara Municipal.----------------------- 

----Ponto 2 – Aprovação das actas nºs 20 de 3 de Junho de 2022, 22 de 23 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, 28 de 18 de Agosto de 2022, 29 

de 1 de Setembro de 2022 e 30 de 16 de Setembro de 2022. Colocadas a 

votação, as actas nºs 22, 24, 25 e 26 foram aprovadas por unanimidade. As 

restantes foram retiradas.------------------------------------------------------------------------------- 
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----Ponto 3 – Informação / Proposta nº 152 / 2022 – Ratificação de parecer para 

realização de obras no nº 20 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 153 / 2022 – Ratificação de parecer para 

realização de obras no nº 1 da Rua Eça de Queiroz. Colocado a votação, o 

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

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

----Ponto 5 – Informação / Proposta nº 154 / 2022 – Ratificação de parecer para 

realização de obras no nº 14 da Praceta das Mimosas. Colocado a votação, o 

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

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

----Ponto 6 – Informação / Proposta nº 155 / 2022 – Ratificação de parecer para 

realização de obras no nº 20 da Av. de Fitares. Colocado a votação, o ponto 

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

----Ponto 7 – Informação / Proposta nº 156 / 2022 – Ratificação de parecer para 

realização de obras no nº 82 da Av. do Parque. Colocado a votação, o ponto 

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

----Ponto 8 – Informação / Proposta nº 157 / 2022 – Ratificação de parecer para 

intervenção no subsolo na Av. dos Castanheiros. Colocado a votação, o 

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

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

----Ponto 9 – Informação / Proposta nº 158 / 2022 – Ratificação de parecer para 

realização de obras no nº 16 da Av. Fernando Pessoa. Colocado a votação, o 

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

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

----Ponto 10 – Informação / Proposta nº 159 / 2022 – Ratificação de parecer 

para realização de obras no nº 17 da Av. Maria Lamas. Colocado a votação, 

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

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

----Ponto 11 – Informação / Proposta nº 160 / 2022 – Ratificação de parecer 

para realização de obras no nº 41 da Av. Via Láctea. 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 161 / 2022 – Ratificação de parecer 

para intervenção no subsolo na Estrada de Asfamil e Ligeiras. Colocado a 

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

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

----Ponto 13 – Informação / Proposta nº 162 / 2022 – Protocolo de Colaboração 

entre a Junta de Freguesia de Rio de Mouro e a Re-food 4 Good – Associação 

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

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

----Ponto 14 – Informação / Proposta nº 163 / 2022 – Procedimento por Ajuste 

Direto, Regime Geral, para a Aquisição de Serviços de Limpeza das Instalações 

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

adjudicação e formalidades subsequentes. 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 vinte e 

cinco minutos do dia vinte e oito de Setembro do ano de dois mil e vinte e 

dois.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A Presidente 

 

______________________________  

              O Secretário                                                              A Tesoureira 

 

______________________________                               ______________________________  

Os Vogais 

 

______________________________                               ______________________________  

 

______________________________                               ______________________________  


