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------------------------------------Acta Número Trinta e Oito--------------------------------------- 

----Aos vinte e dois dias do mês de Dezembro 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, 30 de 16 de 

Setembro de 2022, 35 de 17 de Novembro de 2022, 36 de 28 de Novembro de 

2022 e 37 de 12 de Dezembro de 2022;----------------------------------------------------------- 

----Ponto 3 – Informação / Proposta nº 208 / 2022 – Ratificação de parecer para 

realização de obras no nº 2 da Rua Jorge de Castilho;------------------------------------- 

----Ponto 4 – Informação / Proposta nº 209 / 2022 – Ratificação de parecer para 

intervenções no subsolo em diversas artérias de Rio de Mouro;------------------------- 

----Ponto 5 – Informação / Proposta nº 210 / 2022 – Ratificação de parecer para 

intervenções no subsolo em diversas artérias da Rinchoa;--------------------------------- 

----Ponto 6 – Informação / Proposta nº 211 / 2022 – Ratificação de parecer para 

intervenções no subsolo em diversas artérias de Albarraque;---------------------------- 

----Ponto 7 – Informação / Proposta nº 212 / 2022 – Ratificação de parecer para 

intervenções no subsolo na Rua Mira Sintra;----------------------------------------------------- 

----Ponto 8 – Informação / Proposta nº 213 / 2022 – Ratificação de parecer para 

intervenções no subsolo em diversas artérias de Rio de Mouro e Alto do Forte;--- 

----Ponto 9 – Informação / Proposta nº 214 / 2022 – Ratificação de parecer para 

intervenções no subsolo em diversas artérias das Mercês, Casais de Mem 

Martins e Serra das Minas;------------------------------------------------------------------------------ 

----Ponto 10 – Informação / Proposta nº 215 / 2022 – Ratificação de parecer 

para designação toponímica em Cabra Figa – Rua 1º de Maio;----------------------- 

----Ponto 11 – Informação / Proposta nº 216 / 2022 – Protocolo de Colaboração 

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

(IPSS);----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----Ponto 12 – Informação / Proposta nº 217 / 2022 – Regularização do 

pagamento do Jantar de Natal de 2019 - USCARM;----------------------------------------- 

----Ponto 13 – Informação / Proposta nº 218 /  2022  –  Candidaturas  no  âmbito 
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do programa de Apoio ao Associativismo – Associação de Recreio e Cultura 

do Bairro da Tabaqueira;------------------------------------------------------------------------------- 

----Ponto 14 – Informação / Proposta nº 219 / 2022 – Candidaturas no âmbito 

do programa de Apoio ao Associativismo – Grupo 277 da Associação de 

Escoteiros de Portugal;----------------------------------------------------------------------------------- 

----Ponto 15 – Informação / Proposta nº 220 / 2022 – Mobilidade de Marcos 

Alexandre Massano Martins Calado;--------------------------------------------------------------- 

----Ponto 16 – Informação / Proposta nº 221 / 2022 – Adjudicação da Aquisição 

de Serviços de Concepção e Desenvolvimento de Materiais de Comunicação 

Institucional e Website – Ajuste Directo 25 / 2022.--------------------------------------------- 

----Verificada a ausência do Senhor Vogal Júlio Cortez Fernandes, deu-se início 

à Ordem de Trabalhos.---------------------------------------------------------------------------------- 

----Ponto 1 – Informações no âmbito do artigo 4º da Lei nº 24 / 98 de 26 de 

Maio. Este ponto não teve intervenções.--------------------------------------------------------- 

----Ponto 2 – Aprovação das actas nºs 20 de 3 de Junho de 2022, 30 de 16 de 

Setembro de 2022, 35 de 17 de Novembro de 2022, 36 de 28 de Novembro de 

2022 e 37 de 12 de Dezembro de 2022.----------------------------------------------------------- 

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

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

----Ponto 3 – Informação / Proposta nº 208 / 2022 – Ratificação de parecer para 

realização de obras no nº 2 da Rua Jorge de Castilho. Colocado a votação, o 

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

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

----Ponto 4 – Informação / Proposta nº 209 / 2022 – Ratificação de parecer para 

intervenções no subsolo em diversas artérias de Rio de Mouro. Colocado a 

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

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

----Ponto 5 – Informação / Proposta nº 210 / 2022 – Ratificação de parecer para 

intervenções no subsolo em diversas artérias da Rinchoa. Colocado a 

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

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

----Ponto 6 – Informação / Proposta nº 211 / 2022 – Ratificação de parecer para 

intervenções   no   subsolo  em  diversas  artérias  de  Albarraque.  Colocado  a 
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votação, o ponto foi aprovado por unanimidade. Este ponto também foi 

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

----Ponto 7 – Informação / Proposta nº 212 / 2022 – Ratificação de parecer para 

intervenções no subsolo na Rua Mira Sintra. Colocado a votação, o ponto foi 

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

----Ponto 8 – Informação / Proposta nº 213 / 2022 – Ratificação de parecer para 

intervenções no subsolo em diversas artérias de Rio de Mouro e Alto do Forte. 

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

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

----Ponto 9 – Informação / Proposta nº 214 / 2022 – Ratificação de parecer para 

intervenções no subsolo em diversas artérias das Mercês, Casais de Mem 

Martins e Serra das Minas. Colocado a votação, o ponto foi aprovado por 

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

----Ponto 10 – Informação / Proposta nº 215 / 2022 – Ratificação de parecer 

para designação toponímica em Cabra Figa – Rua 1º de Maio. Colocado a 

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

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

----Ponto 11 – Informação / Proposta nº 216 / 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 12 – Informação / Proposta nº 217 / 2022 – Regularização do 

pagamento do Jantar de Natal de 2019 - USCARM. Colocado a votação, o 

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

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

----Ponto 13 – Informação / Proposta nº 218 / 2022 – Candidaturas no âmbito 

do programa de Apoio ao Associativismo – Associação de Recreio e Cultura 

do Bairro da Tabaqueira. Colocado a votação, o ponto foi aprovado por 

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

----Ponto 14 – Informação / Proposta nº 219 / 2022 – Candidaturas no âmbito 

do programa de Apoio ao Associativismo – Grupo 277 da Associação de 

Escoteiros de Portugal. Colocado a votação, o ponto foi aprovado por 

unanimidade. Este ponto também foi aprovado em minuta.---------------------------- 
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----Ponto 15 – Informação / Proposta nº 220 / 2022 – Mobilidade de Marcos 

Alexandre Massano Martins Calado. Colocado a votação, o ponto foi 

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

----Ponto 16 – Informação / Proposta nº 221 / 2022 – Adjudicação da Aquisição 

de Serviços de Concepção e Desenvolvimento de Materiais de Comunicação 

Institucional e Website – Ajuste Directo 25 / 2022. 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 vinte e dois de Dezembro do ano de dois mil e vinte e dois.------- 

A Presidente 

 

______________________________  

              O Secretário                                                              A Tesoureira 

 

______________________________                               ______________________________  

Os Vogais 

 

______________________________                               ______________________________  

 

______________________________                               ______________________________  


