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------------------------------------------Acta Número Sete--------------------------------------------- 

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

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 da acta nº 4 de 2 de Dezembro de 2021;-------------------- 

----Ponto 3 – Informação / Proposta nº 49 / 2021 – Abertura de procedimento 

de Ajuste Directo, Regime Geral, para a Aquisição de Serviços de Apoio à 

Ludoteca – Ajuste Directo nº 15 / 2022;------------------------------------------------------------ 

----Ponto 4 – Informação / Proposta nº 50 / 2021 – Abertura de procedimento 

de Ajuste Directo, Regime Geral, para a Aquisição de Serviços de Assistência 

Técnica do equipamento para controlo de pragas.----------------------------------------- 

----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.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

informando que haviam sido já distribuídos os cabazes alimentares aos 

beneficiários da ação social, que os Serviços Municipalizados de Água e 

Saneamento não farão recolha de resíduos nos dias 24, 25, 31 de Dezembro e 

1 de Janeiro e que, por isso, seria um período mais conturbado no que diz 

respeito a este assunto.---------------------------------------------------------------------------------- 

----Ponto 2 – Aprovação da acta nº 4 de 2 de Dezembro de 2021.-------------------- 

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

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

----Ponto 3 – Informação / Proposta nº 49 / 2021 – Abertura de procedimento 

de Ajuste Directo, Regime Geral, para a Aquisição de Serviços de Apoio à 

Ludoteca – Ajuste Directo nº 15 / 2022. Colocado a votação, o ponto foi 

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

----Ponto 4 – Informação / Proposta nº 50 / 2021 – Abertura de procedimento 

de Ajuste Directo, Regime Geral, para a Aquisição  de  Serviços  de  Assistência 
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Técnica do equipamento para controlo de pragas. 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 cinquenta 

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

A Presidente 

 

______________________________ 

              O Secretário                                                              A Tesoureira 

 

______________________________                               ______________________________ 

Os Vogais 

 

______________________________                               ______________________________  

 

______________________________                               ______________________________  


