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---------------------------------Acta Número Quarenta e Dois----------------------------------- 

----Aos dezanove dias do mês de Janeiro do ano de dois mil e vinte e três, 

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, 37 de 12 de Dezembro de 2022, 38 de 22 de Dezembro de 2022, 39 de 28 

de Dezembro de 2022, 40 de 5 de Janeiro de 2023 e 41 de 12 de Janeiro de 

2023;------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----Ponto 3 – Informação / Proposta nº 25 / 2023 – Ratificação de parecer para 

intervenção no subsolo na Rua do Rio;------------------------------------------------------------ 

----Ponto 4 – Informação / Proposta nº 26 / 2023 – Ratificação de parecer para 

intervenção no subsolo na Av. Pedro Nunes;--------------------------------------------------- 

----Ponto 5 – Informação / Proposta nº 27 / 2023 – Ratificação de parecer para 

desfile de Carnaval do Agrupamento de Escolas Leal da Câmara;------------------- 

----Ponto 6 – Informação / Proposta nº 28 / 2023 – Ratificação de parecer para 

realização de obras no nº 18 da Praceta das Mimosas;------------------------------------ 

----Ponto 7 – Informação / Proposta nº 29 / 2023 – Ratificação de parecer para 

intervenção no subsolo na Rua do Juncal;------------------------------------------------------ 

----Ponto 8 – Informação / Proposta nº 30 / 2023 – Ratificação de parecer para 

intervenção no subsolo na Rua da Tala e Av. de Fitares;----------------------------------- 

----Ponto 9 – Informação / Proposta nº 31 / 2023 – Ratificação de parecer para 

corta-mato do Agrupamento de Escolas Escultor Francisco dos Santos;------------- 

----Ponto 10 – Informação / Proposta nº 32 / 2023 – Ratificação de parecer para 

restrição de horário de estabelecimento na Rua Ferreira de Castro;------------------ 

----Ponto 11 – Informação / Proposta nº 33 / 2023 – Ratificação de parecer para 

intervenção no subsolo na Rua Barbosa du Bocage;---------------------------------------- 

----Ponto 12 – Informação / Proposta nº 34 / 2023 – Ratificação de parecer para 

intervenção no subsolo na Rua Joaquim Correia de Freitas;------------------------------ 

----Ponto 13 – Informação / Proposta nº 35 / 2023 – Ratificação de parecer para 
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intervenção no subsolo na Rua José Cupertino Ribeiro;------------------------------------ 

----Ponto 14 – Informação / Proposta nº 36 / 2023 – Ratificação de parecer para 

desfile de Carnaval do Agrupamento de Escolas Alfredo da Silva;-------------------- 

----Ponto 15 – Informação / Proposta nº 37 / 2023 – Ratificação de parecer para 

realização de obras – P 4566 / 2022;---------------------------------------------------------------- 

----Ponto 16 – Informação / Proposta nº 38 / 2023 – Procedimento por Ajuste 

Direto, Regime Geral, para a Aquisição de Serviços de Técnico de Acção 

Social – Ajuste Direto nº 10 / 2023 – adjudicação e formalidades subsequentes;- 

----Ponto 17 – Informação / Proposta nº 39 / 2023 – Procedimento por Consulta 

Prévia para Consulta Prévia para Aquisição de Serviços de Apoio ao 

Departamento do Desporto – Consulta Prévia nº 2 / 2023 – adjudicação e 

formalidades subsequentes;--------------------------------------------------------------------------- 

----Ponto 18 – Informação / Proposta nº 40 / 2023 – Procedimento de Consulta 

Prévia para a Aquisição de Serviços de Psicóloga para o GIP – Consulta Prévia 

nº 5 / 2023 – adjudicação e formalidades subsequentes;---------------------------------- 

----Ponto 19 – Informação / Proposta nº 41 / 2023 – Procedimento de Consulta 

Prévia para a Aquisição de Serviços de Técnico de Acção Social – Consulta 

Prévia nº 4 / 2023 – adjudicação e formalidades subsequentes;------------------------ 

----Ponto 20 – Informação / Proposta nº 42 / 2023 – Procedimento de Consulta 

Prévia para a Aquisição de Serviços de Apoio ao Departamento de Acção 

Social – Consulta Prévia nº 3 / 2023 – adjudicação e formalidades 

subsequentes;----------------------------------------------------------------------------------------------- 

----Ponto 21 – Informação / Proposta nº 43 / 2023 – Procedimento de Consulta 

Prévia para a Aquisição de Serviços de Apoio à Ludoteca da Junta de 

Freguesia de Rio de Mouro – Consulta Prévia nº 6 / 2023 – adjudicação e 

formalidades subsequentes;--------------------------------------------------------------------------- 

----Ponto 22 – Informação / Proposta nº 44 / 2023 – Procedimento por Ajuste 

Direto, Regime Geral, para a Aquisição de Serviços de Manutenção de Espaço 

Público e Equipamentos – Ajuste Direto nº 7 / 2023 – adjudicação e 

formalidades subsequentes;--------------------------------------------------------------------------- 

----Ponto 23 – Informação / Proposta nº 45 / 2023 – Deliberações relativas à 

gestão do Cemitério.------------------------------------------------------------------------------------- 

----Verificada a  ausência  do  Senhor  Vogal  João  da  Conceição  Guilherme, 



 
 
 

Junta de Freguesia de Rio de Mouro 

3 
 

 

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, relatando que viu um carro 

a aceder pelo caminho existente entre o painel da Graça de Morais, 

perguntando quando será implementado sentido único no troço da Rua Casal 

da Serra entre a Estrada Marquês de Pombal e a Rua dos Amieiros, e 

questionando o que será feito no talude da Estrada Marquês de Pombal onde 

caíram as pedras que foram seguras pela rede de contenção.------------------------ 

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

esclarecendo que trata-se de um acesso a garagens junto ao painel da 

Graça de Morais, que o sentido único aguarda a implementação por parte da 

Câmara Municipal e que a questão do talude está a ser analisada pelos 

serviços municipais.--------------------------------------------------------------------------------------- 

----O Senhor Vogal António dos Santos Laires interveio, referindo que falou com 

a empresa que está a fazer alteração da iluminação pública para LED na Rua 

Casal da Serra, para corrigirem um poste que ficou torto e a empresa informou 

que o irá fazer.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

----O Senhor Vogal João Abreu Fernandes interveio, comunicando que o muro 

da Praceta António Aleixo caiu.--------------------------------------------------------------------- 

----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, 37 de 12 de Dezembro de 2022, 38 de 22 de Dezembro de 2022, 39 de 28 

de Dezembro de 2022, 40 de 5 de Janeiro de 2023 e 41 de 12 de Janeiro de 

2023.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

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

----Ponto 3 – Informação / Proposta nº 25 / 2023 – Ratificação de parecer para 

intervenção no subsolo na Rua do Rio. Colocado a votação, o ponto foi 

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

----Ponto 4 – Informação / Proposta nº 26 / 2023 – Ratificação de parecer para 

intervenção no subsolo na Av. Pedro Nunes. Colocado a votação, o ponto foi 

aprovado por unanimidade. Este ponto também foi aprovado em minuta.------- 
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----Ponto 5 – Informação / Proposta nº 27 / 2023 – Ratificação de parecer para 

desfile de Carnaval do Agrupamento de Escolas Leal da Câmara.------------------- 

----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 6 – Informação / Proposta nº 28 / 2023 – Ratificação de parecer para 

realização de obras no nº 18 da Praceta das Mimosas. Colocado a votação, o 

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

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

----Ponto 7 – Informação / Proposta nº 29 / 2023 – Ratificação de parecer para 

intervenção no subsolo na Rua do Juncal. Colocado a votação, o ponto foi 

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

----Ponto 8 – Informação / Proposta nº 30 / 2023 – Ratificação de parecer para 

intervenção no subsolo na Rua da Tala e Av. de Fitares. Colocado a votação, 

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

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

----Ponto 9 – Informação / Proposta nº 31 / 2023 – Ratificação de parecer para 

corta-mato do Agrupamento de Escolas Escultor Francisco dos Santos. 

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

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

----Ponto 10 – Informação / Proposta nº 32 / 2023 – Ratificação de parecer para 

restrição de horário de estabelecimento na Rua Ferreira de Castro. Colocado 

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

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

----Ponto 11 – Informação / Proposta nº 33 / 2023 – Ratificação de parecer para 

intervenção no subsolo na Rua Barbosa du Bocage. Colocado a votação, o 

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

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

----Ponto 12 – Informação / Proposta nº 34 / 2023 – Ratificação de parecer para 

intervenção no subsolo na 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 13 – Informação / Proposta nº 35 / 2023 – Ratificação de parecer para 

intervenção no subsolo na Rua José Cupertino Ribeiro. Colocado a votação, o 

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

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

----Ponto 14 – Informação / Proposta nº 36 / 2023 – Ratificação de parecer para 

desfile de Carnaval do Agrupamento de Escolas Alfredo da Silva. Colocado a 

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

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

----Ponto 15 – Informação / Proposta nº 37 / 2023 – Ratificação de parecer para 

realização de obras – P 4566 / 2022. Colocado a votação, o ponto foi 

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

----Ponto 16 – Informação / Proposta nº 38 / 2023 – Procedimento por Ajuste 

Direto, Regime Geral, para a Aquisição de Serviços de Técnico de Acção 

Social – Ajuste Direto nº 10 / 2023 – adjudicação e formalidades subsequentes. 

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

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

----Ponto 17 – Informação / Proposta nº 39 / 2023 – Procedimento por Consulta 

Prévia para Consulta Prévia para Aquisição de Serviços de Apoio ao 

Departamento do Desporto – Consulta Prévia nº 2 / 2023 – adjudicação e 

formalidades subsequentes. Colocado a votação, o ponto foi aprovado por 

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

----Ponto 18 – Informação / Proposta nº 40 / 2023 – Procedimento de Consulta 

Prévia para a Aquisição de Serviços de Psicóloga para o GIP – Consulta Prévia 

nº 5 / 2023 – adjudicação e formalidades subsequentes. Colocado a votação, 

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

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

----Ponto 19 – Informação / Proposta nº 41 / 2023 – Procedimento de Consulta 

Prévia para a Aquisição de Serviços de Técnico de Acção Social – Consulta 

Prévia nº 4 / 2023 – adjudicação e formalidades subsequentes. Colocado a 

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

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

----Ponto 20 – Informação / Proposta nº 42 / 2023 – Procedimento de Consulta 

Prévia para a Aquisição de  Serviços  de  Apoio  ao  Departamento  de  Acção 
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Social – Consulta Prévia nº 3 / 2023 – adjudicação e formalidades 

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

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

----Ponto 21 – Informação / Proposta nº 43 / 2023 – Procedimento de Consulta 

Prévia para a Aquisição de Serviços de Apoio à Ludoteca da Junta de 

Freguesia de Rio de Mouro – Consulta Prévia nº 6 / 2023 – adjudicação e 

formalidades subsequentes. Colocado a votação, o ponto foi aprovado por 

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

----Ponto 22 – Informação / Proposta nº 44 / 2023 – Procedimento por Ajuste 

Direto, Regime Geral, para a Aquisição de Serviços de Manutenção de Espaço 

Público e Equipamentos – Ajuste Direto nº 7 / 2023 – adjudicação e 

formalidades subsequentes. Colocado a votação, o ponto foi aprovado por 

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

----Ponto 23 – Informação / Proposta nº 45 / 2023 – Deliberações relativas à 

gestão do Cemitério. 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 quarenta 

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

A Presidente 

 

______________________________  

              O Secretário                                                              A Tesoureira 

 

______________________________                               ______________________________  

Os Vogais 

 

______________________________                               ______________________________  

 

______________________________                               ______________________________  


