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-------------------------------------------Acta Número Seis--------------------------------------------- 

----Aos dezassete 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 40 / 2021 – Constituição de Fundo de 

Maneio;-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----Ponto 3 – Informação / Proposta nº 41 / 2021 – Plano de Actividades e 

Orçamento para 2022;----------------------------------------------------------------------------------- 

----Ponto 4 – Informação / Proposta nº 42 / 2021 – Mapa de Pessoal para 2022;-- 

----Ponto 5 – Informação / Proposta nº 43 / 2021 – Abertura de procedimento 

por consulta prévia para o Fornecimento de Combustível Rodoviário em Postos 

de Abastecimento Públicos – consulta prévia nº 2 / 2022;--------------------------------- 

----Ponto 6 – Informação / Proposta nº 44 / 2021 – Abertura de procedimento 

por ajuste directo simplificado para a Aquisição de Serviços de Assistência 

Técnica ao Sistema de Registo de Ponto;-------------------------------------------------------- 

----Ponto 7 – Informação / Proposta nº 45 / 2021 – Abertura de procedimento 

por ajuste directo simplificado para a Aquisição de Serviços de Manutenção e 

Assistência Técnica ERP Fresoft - ajuste directo nº 14 / 2022;------------------------------ 

----Ponto 8 – Informação / Proposta nº 46 / 2021 – Abertura de procedimento 

por ajuste directo, regime geral, para a Aquisição de Serviços de Enfermagem 

– ajuste direto nº 13 / 2022;----------------------------------------------------------------------------- 

----Ponto 9 – Informação / Proposta nº 47 / 2021 – Proposta de 4ª Alteração 

Orçamental;------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----Ponto 10 – Informação / Proposta nº 48 / 2021 – Compromissos Plurianuais – 

Art.º 6.º da Lei n.º 8/2012 DE 21 de Fevereiro - Regulamentada pelo Art.º 12.º do 

Decreto-Lei n.º 127/2012 de 21/06 – Proposta autorização genérica para 

dispensa de autorização prévia da Assembleia de Freguesia.--------------------------- 

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

----O Senhor Vogal João Abreu Fernandes interveio, informando que existe um 

cabo de electricidade a cair na Rua Manuel Vieira, cabo esse que já deu 

problemas no passado, tendo inclusive provocado um incêndio.--------------------- 

----O Senhor Vogal António dos Santos Laires interveio, comunicando que vai 

verificar a situação e encaminha às entidades competentes.-------------------------- 

----O Senhor Vogal Júlio Cortez Fernandes interveio, informando que existem 

diversos pinheiros mortos e um tombado no Parque Urbano do Alto do Forte.---- 

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

informando que a responsabilidade ainda é da empresa que realizou a obra e 

que vai encaminhar para a Câmara Municipal, para que estes informem a 

empresa.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

palmeira existente no cemitério precisa de ser podada.----------------------------------- 

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

que irá encaminhar o assunto e relembrando a festa de Natal da Universidade 

Sénior, o mercado de trocas do Bairro da Tabaqueira e o Dia Aberto do 

Orienta-te.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----Ponto 2 – Informação / Proposta nº 40 / 2021 – Constituição de Fundo de 

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

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

----Ponto 3 – Informação / Proposta nº 41 / 2021 – Plano de Actividades e 

Orçamento para 2022. Colocado a votação, o ponto foi aprovado por 

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

----Ponto 4 – Informação / Proposta nº 42 / 2021 – Mapa de Pessoal para 2022. 

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

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

----Ponto 5 – Informação / Proposta nº 43 / 2021 – Abertura de procedimento 

por consulta prévia para o Fornecimento de Combustível Rodoviário em Postos 

de Abastecimento Públicos – consulta prévia nº 2 / 2022. Colocado a votação, 

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

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

----Ponto 6 – Informação / Proposta nº 44 /  2021  –  Abertura  de  procedimento 
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por ajuste directo simplificado para a Aquisição de Serviços de Assistência 

Técnica ao Sistema de Registo de Ponto. Colocado a votação, o ponto foi 

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

----Ponto 7 – Informação / Proposta nº 45 / 2021 – Abertura de procedimento 

por ajuste directo simplificado para a Aquisição de Serviços de Manutenção e 

Assistência Técnica ERP Fresoft - ajuste directo nº 14 / 2022. Colocado a 

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

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

----Ponto 8 – Informação / Proposta nº 46 / 2021 – Abertura de procedimento 

por ajuste directo, regime geral, para a Aquisição de Serviços de Enfermagem 

– ajuste direto nº 13 / 2022. Colocado a votação, o ponto foi aprovado por 

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

----Ponto 9 – Informação / Proposta nº 47 / 2021 – Proposta de 4ª Alteração 

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

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

----Ponto 10 – Informação / Proposta nº 48 / 2021 – Compromissos Plurianuais – 

Art.º 6.º da Lei n.º 8/2012 DE 21 de Fevereiro - Regulamentada pelo Art.º 12.º do 

Decreto-Lei n.º 127/2012 de 21/06 – Proposta autorização genérica para 

dispensa de autorização prévia da Assembleia de Freguesia. 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 do dia 

dezassete de Dezembro do ano de dois mil e vinte e um.--------------------------------- 

A Presidente 

 

______________________________ 

              O Secretário                                                              A Tesoureira 

 

______________________________                               ______________________________ 

Os Vogais 

 

______________________________                               ______________________________  

 

______________________________                               ______________________________  


