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-------------------------------------------Acta Número Três--------------------------------------------- 

----Aos vinte e cinco dias do mês de Novembro do ano de dois mil e vinte e 

um, pelas dezoito horas e dez minutos, reuniu ordinariamente o Executivo da 

Junta de Freguesia de Rio de Mouro, na Escola EB 1 JI nº 1 de Paiões, sito Rua 

Natália Correia, Paiões, 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 2 de 4 de Novembro de 2021;-------------------- 

----Ponto 3 – Informação / Proposta nº 11 / 2021 – Ratificação de parecer para 

realização de obras no nº 52 da Av. Gago Coutinho;--------------------------------------- 

----Ponto 4 – Informação / Proposta nº 12 / 2021 – Ratificação de parecer para 

alargamento de horário do bar 87A Café na Av. do Parque;---------------------------- 

----Ponto 5 – Informação / Proposta nº 13 / 2021 – Ratificação de parecer para 

realização de obras no nº 7 da Calçada da Rinchoa;-------------------------------------- 

----Ponto 6 – Informação / Proposta nº 14 / 2021 – Ratificação de parecer para 

realização de obras no nº 3 da Rua da Presa;-------------------------------------------------- 

----Ponto 7 – Informação / Proposta nº 15 / 2021 – Ratificação de parecer para 

realização de obras no nº 30 da Av. João de Deus;------------------------------------------ 

----Ponto 8 – Informação / Proposta nº 16 / 2021 – Ratificação de parecer para 

realização de obras no nº 4 da Rua Carlos de Oliveira;------------------------------------- 

----Ponto 9 – Informação / Proposta nº 17 / 2021 – Fornecimento de material de 

limpeza e de expediente;------------------------------------------------------------------------------ 

----Ponto 10 – Informação / Proposta nº 18 / 2021 – Candidaturas no âmbito do 

programa de Apoio ao Associativismo – Associação Juvenil Ponte;------------------- 

----Ponto 11 – Informação / Proposta nº 19 / 2021 – Candidaturas no âmbito do 

programa de Apoio ao Associativismo – Centro Social de Reformados e Idosos 

de Albarraque;---------------------------------------------------------------------------------------------- 

----Ponto 12 – Informação / Proposta nº 20 / 2021 – Pedido de acumulação de 

funções públicas com privadas da trabalhadora Sónia Maria Martins Rosa 

Alves Inácio da Fonseca Fernandes;--------------------------------------------------------------- 

----Ponto 13 – Informação / Proposta nº 21 / 2021 – Abertura de procedimento 

por Ajuste Direto Simplificado para a subscrição da anuidade da plataforma 

eletrónica de Contratação Publica AnoGOV.------------------------------------------------- 
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----Verificada a presença de todos os elementos do Executivo, e havendo 

público presente, foi-lhe dada a palavra.-------------------------------------------------------- 

----O Senhor Frederico Castro interveio, felicitando a criação das hortas 

solidárias e referindo alguns problemas que ocorrem na Rua António José da 

Luz, como estacionamento, limpeza de ervas e terrenos, e candeeiros acesos 

durante o dia.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

informando que o problema de estacionamento será minimizado após as 

obras da Área de Requalificação Urbana de Covas / Paiões / Rio de Mouro 

(velho). Esclareceu que a limpeza de ervas está a cargo da Câmara Municipal 

de Sintra, que contratou a empresa Suma para esse efeito, e que a limpeza de 

terrenos privados passa pela notificação dos proprietários através da 

fiscalização municipal. Quando à iluminação, existe um desfasamento dos 

horários, sendo que a EDP não é célere na resolução dos problemas.--------------- 

----O Senhor Mário Teixeira interveio, saudando o novo executivo e 

destacando a importância da localidade de Paiões, nomeadamente a 

Comissão de Festas e o Grupo Desportivo, Recreativo e Cultural de Paiões.------ 

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

agradecendo as felicitações e informando que não houve forma de evitar o 

encerramento do Grupo Desportivo, Recreativo e Cultural de Paiões. Deu 

conhecimento que a Junta de Freguesia adquiriu a casa do escultor Francisco 

dos Santos e que está para breve a sua reabilitação.-------------------------------------- 

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

Maio.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----A Senhora Vogal Rosa Maria Gomes dos Santos interveio, dando 

conhecimento do rastreio ao HIV que irá realizar-se durante um dia na Praceta 

Sacadura Cabral.------------------------------------------------------------------------------------------ 

----O Senhor Vogal Júlio Cortez Fernandes interveio, relatando factos da vida 

do escultor Francisco dos Santos.-------------------------------------------------------------------- 

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

informando que a Ludoteca, o Orienta-te e a Universidade Sénior irão 

participar na Feira do Livro. Deu conhecimento de alguns assuntos tratados, 

relativos aos pelouros do Cemitério e Pessoal, às hortas biológicas das  escolas, 
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às actividades da Ludoteca e do Orienta-te, dos projectos da Associação Luso 

Caboverdeana de Sintra e do Motoclube de Rio de Mouro Rock on Wheels, 

das comemorações da Sociedade União 1º de Dezembro, do aniversário da 

Associação Escola BTT Rio e do evento do Clube de Artes Marciais Dojo 

Samurai. Comunicou que o servidor informático tem que ser trocado porque já 

não suporta actualizações e que recusou licenciamento para a Comissão de 

Festas Nossa Senhora da Paz porque o pedido não foi feito em tempo útil e 

sem a devida autorização municipal de cedência do pavilhão da escola Leal 

da Câmara.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----Ponto 2 – Aprovação da acta nº 2 de 4 de Novembro de 2021. Colocada a 

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

----Ponto 3 – Informação / Proposta nº 11 / 2021 – Ratificação de parecer para 

realização de obras no nº 52 da Av. Gago Coutinho. Colocado a votação, o 

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

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

----Ponto 4 – Informação / Proposta nº 12 / 2021 – Ratificação de parecer para 

alargamento de horário do bar 87A Café na Av. do Parque. Colocado a 

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

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

----Ponto 5 – Informação / Proposta nº 13 / 2021 – Ratificação de parecer para 

realização de obras no nº 7 da Calçada da Rinchoa. Colocado a votação, o 

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

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

----Ponto 6 – Informação / Proposta nº 14 / 2021 – Ratificação de parecer para 

realização de obras no nº 3 da Rua da Presa. Colocado a votação, o ponto foi 

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

----Ponto 7 – Informação / Proposta nº 15 / 2021 – Ratificação de parecer para 

realização de obras no nº 30 da Av. João de Deus. Colocado a votação, o 

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

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

----Ponto 8 – Informação / Proposta nº 16 / 2021 – Ratificação de parecer para 

realização de obras no nº 4 da Rua Carlos de Oliveira. Colocado a votação, o 

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

----Ponto 9 – Informação / Proposta nº 17 / 2021 – Fornecimento de material de 

limpeza e de expediente.------------------------------------------------------------------------------ 

----Por questão de conflito de interesses, este ponto não teve a participação 

do Senhor Vogal João Abreu Fernandes.-------------------------------------------------------- 

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

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

----Ponto 10 – Informação / Proposta nº 18 / 2021 – Candidaturas no âmbito do 

programa de Apoio ao Associativismo – Associação Juvenil Ponte. Colocado a 

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

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

----Ponto 11 – Informação / Proposta nº 19 / 2021 – Candidaturas no âmbito do 

programa de Apoio ao Associativismo – Centro Social de Reformados e Idosos 

de Albarraque. Colocado a votação, o ponto foi aprovado por unanimidade. 

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

----Ponto 12 – Informação / Proposta nº 20 / 2021 – Pedido de acumulação de 

funções públicas com privadas da trabalhadora Sónia Maria Martins Rosa 

Alves Inácio da Fonseca Fernandes. Colocado a votação, o ponto foi 

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

----Ponto 13 – Informação / Proposta nº 21 / 2021 – Abertura de procedimento 

por Ajuste Direto Simplificado para a subscrição da anuidade da plataforma 

eletrónica de Contratação Publica AnoGOV. 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 dezanove horas e cinco 

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

A Presidente 

 

______________________________ 

              O Secretário                                                              A Tesoureira 

 

______________________________                               ______________________________  
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Os Vogais 

 

______________________________                               ______________________________  

 

______________________________                               ______________________________  


