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------------------------------------------Acta Número Oito--------------------------------------------- 

----Aos seis dias do mês de Janeiro do ano de dois mil e vinte e dois, pelas 

dezoito horas, reuniu ordinariamente o Executivo da Junta de Freguesia de Rio 

de Mouro, com a Senhora Presidente Raquel Monte Vinha Ferreira Amaral nas 

instalações da Junta de Freguesia, sito Rua Óscar Monteiro Torres, em Rio de 

Mouro, com os Senhores Vogais Júlio Cortez Fernandes, Rosa Maria Gomes dos 

Santos, António dos Santos Laires, João Abreu Fernandes, João da Conceição 

Guilherme por videoconferência, e 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 4 de 2 de Dezembro de 2021, 5 de 9 de 

Dezembro de 2021, 6 de 17 de Dezembro de 2021 e 7 de 23 de Dezembro de 

2021;------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----Ponto 3 – Informação / Proposta nº 1 / 2022 – Ratificação de parecer para 

intervenção no subsolo nas ruas do Forte e Américo Farinha;---------------------------- 

----Ponto 4 – Informação / Proposta nº 2 / 2022 – Ratificação de parecer para 

intervenção no subsolo na Rua São Francisco Xavier;--------------------------------------- 

----Ponto 5 – Informação / Proposta nº 3 / 2022 – Ratificação de parecer para 

intervenção no subsolo nas ruas do Carrascal e Cova do Coelho e Estrada de 

Vale Mourão;------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----Ponto 6 – Informação / Proposta nº 4 / 2022 – Ratificação de parecer para 

intervenção no subsolo na Rua Quinta da Fonte;--------------------------------------------- 

----Ponto 7 – Informação / Proposta nº 5 / 2022 – Ratificação de parecer para 

intervenção no subsolo na Estrada Terras da Lagoa;---------------------------------------- 

----Ponto 8 – Informação / Proposta nº 6 / 2022 – Atribuição de Abono de Falhas 

para o ano de 2022;-------------------------------------------------------------------------------------- 

----Ponto 9 – Informação / Proposta nº 7 / 2022 – Constituição de Fundos de 

Maneio / Constituição de Fundos de Caixa;---------------------------------------------------- 

----Ponto 10 – Informação / Proposta nº 8 / 2022 – Compromissos 2022 – Lei nº 8 / 

2012 – Lei dos Compromissos.------------------------------------------------------------------------- 

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

----A Senhora Vogal Rosa Maria Gomes dos Santos interveio, dando 

conhecimento que o cartaz da obra da Câmara Municipal instalado na Av. 

Maria Lamas está a desprender-se. Informou que o corte da relva feito na Rua 

de Vénus e na Praceta dos Satélites não foi de acordo com o contratado, 

uma vez que um dos canteiros não ficou cortado na totalidade e os restos do 

corte não foram limpos.--------------------------------------------------------------------------------- 

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

comunicando que vai avisar a empresa de manutenção.------------------------------- 

----O Senhor Vogal João Abreu Fernandes interveio, transmitindo que tem 

recebido várias reclamações referentes à existência de ratos e ratazanas nas 

ruas Francisco Costa e José Alfredo da Costa Azevedo.----------------------------------- 

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

informando que vai solicitar a desratização à Câmara Municipal. Deu 

conhecimento do ponto de situação das baixas e das ausências por COVID e 

isolamentos na Junta de Freguesia, e do ponto de situação sobre o processo 

eleitoral das legislativas. Comunicou que teve reunião com o Senhor Vereador 

Dr. Quintas e que, quando houver reunião presencial, leva o dossier da reunião 

para falar sobre ele. Informou que vai ter reunião com o Senhor Vereador Dr. 

Pedro Ventura e adoptará procedimento igual ao da reunião o Senhor 

Vereador Quintas, tendo também já solicitado reunião aos restantes 

vereadores da Câmara Municipal.----------------------------------------------------------------- 

----Ponto 2 – Aprovação das actas nºs 4 de 2 de Dezembro de 2021, 5 de 9 de 

Dezembro de 2021, 6 de 17 de Dezembro de 2021 e 7 de 23 de Dezembro de 

2021.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

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

----Ponto 3 – Informação / Proposta nº 1 / 2022 – Ratificação de parecer para 

intervenção no subsolo nas ruas do Forte e Américo Farinha. Colocado a 

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

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

----Ponto 4 – Informação / Proposta nº 2 / 2022 – Ratificação de parecer para 

intervenção no subsolo na Rua São Francisco Xavier. Colocado a votação, o 
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ponto foi aprovado por unanimidade. Este ponto também foi aprovado em 

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

----Ponto 5 – Informação / Proposta nº 3 / 2022 – Ratificação de parecer para 

intervenção no subsolo nas ruas do Carrascal e Cova do Coelho e Estrada de 

Vale Mourão. Colocado a votação, o ponto foi aprovado por unanimidade. 

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

----Ponto 6 – Informação / Proposta nº 4 / 2022 – Ratificação de parecer para 

intervenção no subsolo na Rua Quinta da Fonte. Colocado a votação, o 

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

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

----Ponto 7 – Informação / Proposta nº 5 / 2022 – Ratificação de parecer para 

intervenção no subsolo na Estrada Terras da Lagoa. Colocado a votação, o 

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

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

----Ponto 8 – Informação / Proposta nº 6 / 2022 – Atribuição de Abono de Falhas 

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

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

----Ponto 9 – Informação / Proposta nº 7 / 2022 – Constituição de Fundos de 

Maneio / Constituição de Fundos de Caixa. Colocado a votação, o ponto foi 

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

----Ponto 10 – Informação / Proposta nº 8 / 2022 – Compromissos 2022 – Lei nº 8 / 

2012 – Lei dos Compromissos. 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 seis de Janeiro do ano de dois mil e vinte e dois.-------------- 

A Presidente 

 

______________________________ 

              O Secretário                                                              A Tesoureira 

 

______________________________                               ______________________________  

 



 
 
 

Junta de Freguesia de Rio de Mouro 

4 
 

 

Os Vogais 

 

______________________________                               ______________________________  

 

______________________________                               ______________________________  


