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-------------------------------------Acta Número Trinta e Dois-------------------------------------- 

----Aos seis dias do mês de Outubro 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, 27 de 4 de 

Agosto de 2022, 28 de 18 de Agosto de 2022, 29 de 1 de Setembro de 2022, 30 

de 16 de Setembro de 2022 e 31 de 28 de Setembro de 2022;------------------------- 

----Ponto 3 – Informação / Proposta nº 164 / 2022 – Ratificação de parecer para 

realização de obras no nº 19 da Av. de Fitares.------------------------------------------------ 

----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 que foi feita a 

deservagem do caminho entre a Rua do Moinho e a Rua da Fonte Velha e do 

terreno no final da Rua da Fonte Velha na Rinchoa; alertou que o caminho 

entre a Casa Museu Leal da Câmara e o Muro do Derrete tem o piso 

levantado e que, com o aproximar da Feira das Mercês, torna-se perigoso 

porque as pessoas passam por ali; dando conhecimento que a placa 

toponímica da Rua Aviador Humberto da Cruz foi vandalizada; referindo que 

nas obras da Praça das Magnólias plantaram árvores sem fazer a respectiva 

caldeira, o que, de futuro, comprometerá a rega das mesmas; e 

mencionando que o feedback ao roteiro biocultural realizado no Parque 

Urbano da Rinchoa foi muito bom.----------------------------------------------------------------- 

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

informando que a obra que decorre no acesso ao Muro do Derrete é da E-

Redes e que a Junta de Freguesia não tem como garantir que seja reparado 

atempadamente, e comunicando que irá dar instruções aos serviços para 

procederem à limpeza da placa toponímica.------------------------------------------------- 

----O Senhor Vogal João Abreu Fernandes interveio, informando  que,  na  noite 
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anterior, não houve recolhe de resíduos na Rua da Reserva Botânica.-------------- 

----Ponto 2 – Aprovação das actas nºs 20 de 3 de Junho de 2022, 27 de 4 de 

Agosto de 2022, 28 de 18 de Agosto de 2022, 29 de 1 de Setembro de 2022, 30 

de 16 de Setembro de 2022 e 31 de 28 de Setembro de 2022.------------------------- 

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

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

----Ponto 3 – Informação / Proposta nº 164 / 2022 – Ratificação de parecer para 

realização de obras no nº 19 da Av. de Fitares. 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 quinze 

minutos do dia seis de Outubro do ano de dois mil e vinte e dois.---------------------- 

A Presidente 

 

______________________________  

              O Secretário                                                              A Tesoureira 

 

______________________________                               ______________________________  

Os Vogais 

 

______________________________                               ______________________________  

 

______________________________                               ______________________________  


