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-----------------------------------------Acta Número Cinco------------------------------------------- 

----Aos nove dias do mês de Dezembro do ano de dois mil e vinte e um, pelas 

dezoito horas, reuniu extraordinariamente 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 – Informação / Proposta nº 25 / 2021 – Abertura de procedimento 

por Ajuste Direto Simplificado para a aquisição de serviços de assistência 

técnica informática e da central telefónica;--------------------------------------------------- 

----Ponto 3 – Informação / Proposta nº 26 / 2021 – Abertura de procedimento 

por Consulta Prévia para a aquisição de serviços de consultoria autárquica – 

Consulta Prévia nº 1 / 2022;---------------------------------------------------------------------------- 

----Ponto 4 – Informação / Proposta nº 27 / 2021 – Abertura de procedimento 

por Ajuste Direto, Regime Geral, para a aquisição de serviços de limpeza das 

instalações da Junta de Freguesia de Rio de Mouro – Ajuste Direto nº 1 / 2022;-- 

----Ponto 5 – Informação / Proposta nº 28 / 2021 – Abertura de procedimento 

por Ajuste Direto, Regime Geral, para a aquisição de serviços administrativos – 

Ajuste Direto nº 2 / 2022;--------------------------------------------------------------------------------- 

----Ponto 6 – Informação / Proposta nº 29 / 2021 – Abertura de procedimento 

por Ajuste Direto, Regime Geral, para a aquisição de serviços de recolha de 

monos – Ajuste Direto nº 3 / 2022;----------------------------------------------------------l--------- 

----Ponto 7 – Informação / Proposta nº 30 / 2021 – Abertura de procedimento 

por Ajuste Direto, Regime Geral, para a aquisição de serviços de recolha de 

monos – Ajuste Direto nº 4 / 2022;-------------------------------------------------------------------- 

----Ponto 8 – Informação / Proposta nº 31 / 2021 – Abertura de procedimento 

por Ajuste Direto, Regime Geral, para aquisição de serviços de conservação e 

manutenção do Posto de Vendas de Serra das Minas – Ajuste Direto nº 5 / 

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

----Ponto 9 – Informação / Proposta nº 32 / 2021 – Abertura de procedimento 

por Ajuste Direto, Regime Geral, para a Aquisição de Serviços de apoio ao 

Pelouro do Desporto – Ajuste Direto nº 6 / 2022;------------------------------------------------ 

----Ponto 10 – Informação / Proposta nº 33 / 2021 –  Abertura  de  procedimento 
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por Ajuste Direto, Regime Geral, para a aquisição de serviços de psicóloga 

para o GIP – Gabinete de Inserção Profissional – Ajuste Direto nº 7 / 2022;---------- 

----Ponto 11 – Informação / Proposta nº 34 / 2021 – Abertura de procedimento 

por Ajuste Direto, Regime Geral, para a aquisição de serviços de apoio à 

Ludoteca da Junta de Freguesia de Rio de Mouro – Ajuste Direto nº 8 / 2022;----- 

----Ponto 12 – Informação / Proposta nº 35 / 2021 – Abertura de procedimento 

por Ajuste Direto, Regime Geral, para a aquisição de serviços de técnico de 

ação social – Ajuste Direto nº 9 / 2022;------------------------------------------------------------ 

----Ponto 13 – Informação / Proposta nº 36 / 2021 – Abertura de procedimento 

por Ajuste Direto, Regime Geral, para a aquisição de serviços de apoio à Ação 

Social – Ajuste Direto nº 10 / 2022;------------------------------------------------------------------- 

----Ponto 14 – Informação / Proposta nº 37 / 2021 – Abertura de procedimento 

por Ajuste Direto, Regime Geral, para a aquisição de serviços de técnico de 

ação social – Ajuste Direto nº 11 / 2022;----------------------------------------------------------- 

----Ponto 15 – Informação / Proposta nº 38 / 2021 – Abertura de procedimento 

por Ajuste Direto, Regime Geral, para a aquisição de serviços jurídicos – Ajuste 

Direto nº 12 / 2022;----------------------------------------------------------------------------------------- 

----Ponto 16 – Informação / Proposta nº 39 / 2021 – Deliberações relativas à 

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

----Verificada a ausência da Senhora Vogal Mónica Cristina da Silva 

Gonçalves, 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, perguntando se as artérias 

circundantes à Rua São Francisco Xavier também serão alcatroadas,  e 

informando que o muro da Quinta da Fonte Nova está em claro risco de 

queda e que o candeeiro da Praceta do Rouxinol continua apagado.------------ 

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

informando que as restantes artérias serão alcatroadas, mas só após a 

reparação dos passeios e lancis. Quanto ao muro, esclareceu que a situação 

é muito antiga, com várias comunicações da Junta de Freguesia para a 

Câmara Municipal e Proteção Civil, acontecendo derrocadas todos os 

invernos e sem que o proprietário faça as devidas obras. Informou ainda que 
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enviou nova comunicação sobre o assunto na presente semana.-------------------- 

----O Senhor Vogal António dos Santos Laires interveio, informando que a 

questão do candeeiro já foi reportada.---------------------------------------------------------- 

----A Senhora Vogal Rosa Maria Gomes dos Santos interveio, questionando se a 

Rua da Ponte está prevista ser alcatroada.----------------------------------------------------- 

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

comunicando que não está prevista. Informou o dia da Assembleia de 

Freguesia, relembrou os eventos do fim-de-semana, e informou da autorização 

provisória que deu ao senhor que vende fruta no Posto de Vendas do Bairro da 

Tabaqueira, para colocar a carrinha dentro do recinto, uma vez que o senhor 

desapareceu de manhã e a esposa estava a tentar encontrar uma solução.--- 

----Ponto 2 – Informação / Proposta nº 25 / 2021 – Abertura de procedimento 

por Ajuste Direto Simplificado para a aquisição de serviços de assistência 

técnica informática e da central telefónica. Colocado a votação, o ponto foi 

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

----Ponto 3 – Informação / Proposta nº 26 / 2021 – Abertura de procedimento 

por Consulta Prévia para a aquisição de serviços de consultoria autárquica – 

Consulta Prévia nº 1 / 2022. Colocado a votação, o ponto foi aprovado por 

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

----Ponto 4 – Informação / Proposta nº 27 / 2021 – Abertura de procedimento 

por Ajuste Direto, Regime Geral, para a aquisição de serviços de limpeza das 

instalações da Junta de Freguesia de Rio de Mouro – Ajuste Direto nº 1 / 2022. 

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

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

----Ponto 5 – Informação / Proposta nº 28 / 2021 – Abertura de procedimento 

por Ajuste Direto, Regime Geral, para a aquisição de serviços administrativos – 

Ajuste Direto nº 2 / 2022. Colocado a votação, o ponto foi aprovado por 

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

----Ponto 6 – Informação / Proposta nº 29 / 2021 – Abertura de procedimento 

por Ajuste Direto, Regime Geral, para a aquisição de serviços de recolha de 

monos – Ajuste Direto nº 3 / 2022. Colocado a votação, o ponto foi aprovado 

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

----Ponto 7 – Informação / Proposta nº 30 /  2021  –  Abertura  de  procedimento 
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por Ajuste Direto, Regime Geral, para a aquisição de serviços de recolha de 

monos – Ajuste Direto nº 4 / 2022. Colocado a votação, o ponto foi aprovado 

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

----Ponto 8 – Informação / Proposta nº 31 / 2021 – Abertura de procedimento 

por Ajuste Direto, Regime Geral, para aquisição de serviços de conservação e 

manutenção do Posto de Vendas de Serra das Minas – Ajuste Direto nº 5 / 

2022. Colocado a votação, o ponto foi aprovado por unanimidade. Este 

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

----Ponto 9 – Informação / Proposta nº 32 / 2021 – Abertura de procedimento 

por Ajuste Direto, Regime Geral, para a Aquisição de Serviços de apoio ao 

Pelouro do Desporto – Ajuste Direto nº 6 / 2022. Colocado a votação, o ponto 

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

----Ponto 10 – Informação / Proposta nº 33 / 2021 – Abertura de procedimento 

por Ajuste Direto, Regime Geral, para a aquisição de serviços de psicóloga 

para o GIP – Gabinete de Inserção Profissional – Ajuste Direto nº 7 / 2022. 

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

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

----Ponto 11 – Informação / Proposta nº 34 / 2021 – Abertura de procedimento 

por Ajuste Direto, Regime Geral, para a aquisição de serviços de apoio à 

Ludoteca da Junta de Freguesia de Rio de Mouro – Ajuste Direto nº 8 / 2022. 

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

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

----Ponto 12 – Informação / Proposta nº 35 / 2021 – Abertura de procedimento 

por Ajuste Direto, Regime Geral, para a aquisição de serviços de técnico de 

ação social – Ajuste Direto nº 9 / 2022. Colocado a votação, o ponto foi 

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

----Ponto 13 – Informação / Proposta nº 36 / 2021 – Abertura de procedimento 

por Ajuste Direto, Regime Geral, para a aquisição de serviços de apoio à Ação 

Social – Ajuste Direto nº 10 / 2022. Colocado a votação, o ponto foi aprovado 

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

----Ponto 14 – Informação / Proposta nº 37 / 2021 – Abertura de procedimento 

por Ajuste Direto, Regime Geral, para a aquisição de serviços de técnico de 

ação social – Ajuste  Direto  nº  11  /  2022.  Colocado  a  votação,  o  ponto  foi 
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aprovado por unanimidade. Este ponto também foi aprovado em minuta.------- 

----Ponto 15 – Informação / Proposta nº 38 / 2021 – Abertura de procedimento 

por Ajuste Direto, Regime Geral, para a aquisição de serviços jurídicos – Ajuste 

Direto nº 12 / 2022. Colocado a votação, o ponto foi aprovado por 

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

----Ponto 16 – Informação / Proposta nº 39 / 2021 – 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 e 

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

A Presidente 

 

______________________________ 

              O Secretário                                                              A Tesoureira 

 

______________________________                               ______________________________ 

Os Vogais 

 

______________________________                               ______________________________  

 

______________________________                               ______________________________  


