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-----------------------------------Acta Número Trinta e Quatro----------------------------------- 

----Aos três dias do mês de Novembro 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, 30 de 16 de Setembro de 2022 e 33 de 20 de Outubro de 

2022;------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----Ponto 3 – Informação / Proposta nº 174 / 2022 – Ratificação de parecer para 

realização de obras no nº 27 da Estrada Marquês de Pombal;-------------------------- 

----Ponto 4 – Informação / Proposta nº 175 / 2022 – Ratificação de parecer para 

ocupação de espaço aéreo na Rua da Tala;-------------------------------------------------- 

----Ponto 5 – Informação / Proposta nº 176 / 2022 – Ratificação de parecer para 

realização de obras no nº 36 - 42 da Rua Joaquim Correia de Freitas;---------------- 

----Ponto 6 – Informação / Proposta nº 177 / 2022 – Ratificação de parecer para 

o Mapa de Turnos das Farmácias 2023;----------------------------------------------------------- 

----Ponto 7 – Informação / Proposta nº 178 / 2022 – Ratificação de parecer para 

campanha publicitária em Rio de Mouro e Rinchoa;---------------------------------------- 

----Ponto 8 – Informação / Proposta nº 179 / 2022 – Protocolo de Colaboração 

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

(IPSS).----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----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, questionando o que falta 

para abrir a sede do rancho e se é possível colocar gravilha à entrada do 

Parque Urbano da Rinchoa, uma vez que, quando chove, fica cheio de lama.- 

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

esclarecendo que falta a instalação eléctrica na sede do rancho e que irá 

verificar a possibilidade de colocação da gravilha.----------------------------------------- 
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----O Senhor Vogal António dos Santos Laires interveio, comunicando que 

verificou que as regas ainda estavam abertas no Caminho de Fitares e 

Alameda do Relógio e informando que aparenta haver uma rutura no sistema 

de rega junto ao nº 4 da Rua dos Salgueiros.--------------------------------------------------- 

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

informando que irá solicitar a intervenção do Centro de Educação para o 

Cidadão com Deficiência de Mira Sintra, entidade responsável por ambos os 

locais mencionados.-------------------------------------------------------------------------------------- 

----O Senhor Vogal João da Conceição Guilherme interveio, solicitando a 

pintura de doze vasos existentes junto ao Posto de Vendas do Bairro da 

Tabaqueira e comunicando que tem sido questionado por algumas pessoas se 

seria possível colocar lombas redutoras de velocidade na Av. Irene Lisboa, no 

troço junto às oficinas, uma vez que, quem sai das mesmas, tem muito pouca 

visibilidade para entrar na estrada principal e os carros que circulam na 

mesma vêm sempre em excesso de velocidade.--------------------------------------------- 

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

transmitindo que já deu instruções para que os vasos sejam pintados e 

informando que irá encaminhar o pedido das lombas à Divisão de Trânsito.------ 

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

Agosto de 2022, 30 de 16 de Setembro de 2022 e 33 de 20 de Outubro de 2022. 

Colocadas a votação, as actas nºs 27 e 33 foram aprovadas por unanimidade; 

as restantes foram retiradas.--------------------------------------------------------------------------- 

----Ponto 3 – Informação / Proposta nº 174 / 2022 – Ratificação de parecer para 

realização de obras no nº 27 da Estrada Marquês de Pombal. Colocado a 

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

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

----Ponto 4 – Informação / Proposta nº 175 / 2022 – Ratificação de parecer para 

ocupação de espaço aéreo na Rua da Tala. Colocado a votação, o ponto foi 

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

----Ponto 5 – Informação / Proposta nº 176 / 2022 – Ratificação de parecer para 

realização de obras no nº 36 - 42 da Rua Joaquim Correia de Freitas. 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 177 / 2022 – Ratificação de parecer para 

o Mapa de Turnos das Farmácias 2023. Colocado a votação, o ponto foi 

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

----Ponto 7 – Informação / Proposta nº 178 / 2022 – Ratificação de parecer para 

campanha publicitária em Rio de Mouro e Rinchoa. Colocado a votação, o 

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

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

----Ponto 8 – Informação / Proposta nº 179 / 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.-------------------------------------------------------- 

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

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

minutos do dia três de Novembro do ano de dois mil e vinte e dois.------------------ 

A Presidente 

 

______________________________  

              O Secretário                                                              A Tesoureira 

 

______________________________                               ______________________________  

Os Vogais 

 

______________________________                               ______________________________  

 

______________________________                               ______________________________  


