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---------------------------------Acta Número Quarenta e Seis----------------------------------- 

----Aos dezasseis dias do mês de Fevereiro 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, 41 de 12 de Janeiro de 

2023, 42 de 19 de Janeiro de 2023, 43 de 30 de Janeiro de 2023, 44 de 2 de 

Fevereiro de 2023 e 45 de 6 de Fevereiro de 2023;-------------------------------------------- 

----Ponto 3 – Informação / Proposta nº 56 / 2023 – Ratificação de parecer para 

intervenção no subsolo na Av. Gil Eanes;--------------------------------------------------------- 

----Ponto 4 – Informação / Proposta nº 57 / 2023 – Ratificação de parecer para 

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

----Ponto 5 – Informação / Proposta nº 58 / 2023 – Ratificação de parecer para 

ocupação de espaço público na Rua Dom José da Cruz Policarpo;----------------- 

----Ponto 6 – Informação / Proposta nº 59 / 2023 – Atribuição de Suplemento de 

Penosidade e Insalubridade;-------------------------------------------------------------------------- 

----Ponto 7 – Informação / Proposta nº 60 / 2023 – Abertura de procedimento 

por Ajuste Direto Simplificado por Empreitada, para a “Execução de Tapete de 

Relva no Parque Infantil de Albarraque”;--------------------------------------------------------- 

----Ponto 8 – Informação / Proposta nº 61 / 2023 – Abertura de procedimento 

por Ajuste Direto Simplificado para o fornecimento de bens alimentares;---------- 

----Ponto 9 – Informação / Proposta nº 62 / 2023 – Abertura de procedimento 

por Ajuste Direto Simplificado por Empreitada, para a Execução de Trabalhos 

Adicionais no Parque Infantil de Cabra Figa.--------------------------------------------------- 

----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.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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----O Senhor Vogal Júlio Cortez Fernandes interveio, expressando que a 

velocidade que é praticada pelos ciclistas nas vias cicláveis e pedonais é por 

vezes muito elevada, não oferecendo condições de segurança aos peões, e 

nesse sentido, sugeriu que se solicitasse à Câmara Municipal a colocação de 

sinal de limitação de velocidade para bicicletas e que estas devem ter um 

sinal sonoro que alertasse o peão. Informou que na via ciclável e pedonal de 

Rio de Mouro Velho existem locais onde faria falta um sumidouro e outros onde 

estes existem mas estão entupidos, reportou que a Câmara Municipal podou 

os plátanos existentes na Casa Museu Leal da Câmara e no Núcleo do Saloio 

mas não fez o mesmo aos que estão no espaço público, e alertou que 

continua a faltar lancil na Praceta do Rouxinol.----------------------------------------------- 

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

alertaram acerca do estado das escadas amarelas na Rinchoa.---------------------- 

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

informando que já alertou tanto a Câmara Municipal como os Serviços 

Municipalizados de Água e Saneamento de Sintra.------------------------------------------ 

----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, 41 de 12 de Janeiro de 

2023, 42 de 19 de Janeiro de 2023, 43 de 30 de Janeiro de 2023, 44 de 2 de 

Fevereiro de 2023 e 45 de 6 de Fevereiro de 2023. Colocadas a votação, a 

acta nº 36 foi aprovada por unanimidade; a acta nº 37 foi aprovada por 

unanimidade, sem a participação do Senhor Vogal João da Conceição 

Guilherme, por não ter estado presente na reunião a que a acta se reporta; a 

acta nº 38 foi aprovada por unanimidade, sem a participação do Senhor 

Vogal Júlio Cortez Fernandes, por não ter estado presente na reunião a que a 

acta se reporta; as restantes foram retiradas.-------------------------------------------------- 

----Ponto 3 – Informação / Proposta nº 56 / 2023 – Ratificação de parecer para 

intervenção no subsolo na Av. Gil Eanes. Colocado a votação, o ponto foi 

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

----Ponto 4 – Informação / Proposta nº 57 / 2023 – Ratificação de parecer para 

intervenções   no   subsolo  na  Rua  Joaquim  Correia  de  Freitas.  Colocado  a 
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votação, o ponto foi aprovado por unanimidade. Este ponto também foi 

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

----Ponto 5 – Informação / Proposta nº 58 / 2023 – Ratificação de parecer para 

ocupação de espaço público na Rua Dom José da Cruz Policarpo. Colocado 

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

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

----Ponto 6 – Informação / Proposta nº 59 / 2023 – Atribuição de Suplemento de 

Penosidade e Insalubridade. Colocado a votação, o ponto foi aprovado por 

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

----Ponto 7 – Informação / Proposta nº 60 / 2023 – Abertura de procedimento 

por Ajuste Direto Simplificado por Empreitada, para a “Execução de Tapete de 

Relva no Parque Infantil de Albarraque”. Colocado a votação, o ponto foi 

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

----Ponto 8 – Informação / Proposta nº 61 / 2023 – Abertura de procedimento 

por Ajuste Direto Simplificado para o fornecimento de bens alimentares. 

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

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

----Ponto 9 – Informação / Proposta nº 62 / 2023 – Abertura de procedimento 

por Ajuste Direto Simplificado por Empreitada, para a Execução de Trabalhos 

Adicionais no Parque Infantil de Cabra Figa. 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 dezasseis de Fevereiro do ano de dois mil e vinte e três.------------- 

A Presidente 

 

______________________________  

              O Secretário                                                              A Tesoureira 

 

______________________________                               ______________________________  

Os Vogais 

 

______________________________                               ______________________________  

 

______________________________                               ______________________________  


