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------------------------------------------Acta Número Nove------------------------------------------- 

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

pelas dezoito horas e quinze minutos, 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 4 de 2 de Dezembro de 2021, 5 de 9 de 

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

2021 e 8 de 6 de Janeiro de 2022;------------------------------------------------------------------- 

----Ponto 3 – Informação / Proposta nº 9 / 2022 – Ratificação de parecer para 

intervenção no subsolo nas ruas de Úrano e Neptuno;------------------------------------- 

----Ponto 4 – Informação / Proposta nº 10 / 2022 – Ratificação de parecer para 

intervenção no subsolo em Moncorvo de Baixo;---------------------------------------------- 

----Ponto 5 – Informação / Proposta nº 11 / 2022 – Ratificação de parecer para 

alargamento de horário do bar Baraoke Caffé Lounge na Rua da Boa Vista;---- 

----Ponto 6 – Informação / Proposta nº 12 / 2022 – Candidaturas no âmbito do 

programa de Apoio ao Associativismo – Grupo 178 da Associação de 

Escoteiros de Portugal;----------------------------------------------------------------------------------- 

----Ponto 7 – Informação / Proposta nº 13 / 2022 – Procedimento por Ajuste 

Direto, Regime Geral, para a Aquisição de Serviços de Apoio ao Pelouro do 

Desporto – Ajuste Direto nº 6 / 2022 – adjudicação e formalidades 

subsequentes;----------------------------------------------------------------------------------------------- 

----Ponto 8 – Informação / Proposta nº 14 / 2022 – Procedimento por Ajuste 

Direto, Regime Geral, para a Aquisição de Serviços de Recolha de Monos – 

Ajuste Direto nº 3 / 2022 – adjudicação e formalidades subsequentes;--------------- 

----Ponto 9 – Informação / Proposta nº 15 / 2022 – 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 – adjudicação e 

formalidades subsequentes;--------------------------------------------------------------------------- 

----Ponto 10 – Informação / Proposta nº 16 / 2022 – Procedimento por Ajuste 

Direto, Regime Geral, para a Aquisição de Serviços de Técnico de Ação  Social 
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– Ajuste Direto nº 11 / 2022 – adjudicação e formalidades subsequentes;----------- 

----Ponto 11 – Informação / Proposta nº 17 / 2022 – 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 15 / 2022 – adjudicação 

e formalidades subsequentes;------------------------------------------------------------------------ 

----Ponto 12 – Informação / Proposta nº 18 / 2022 – Procedimento por Ajuste 

Direto, Regime Geral, para a Aquisição de Serviços de Conservação e 

Manutenção do Posto de Vendas de Serra das Minas – Ajuste Direto nº 5 / 2022 

– adjudicação e formalidades subsequentes;-------------------------------------------------- 

----Ponto 13 – Informação / Proposta nº 19 / 2022 – Procedimento por Ajuste 

Direto, Regime Geral, para a Aquisição de Serviços de Técnico de Ação Social 

– Ajuste Direto nº 9 / 2022 – adjudicação e formalidades subsequentes;------------ 

----Ponto 14 – Informação / Proposta nº 20 / 2022 – Procedimento por Ajuste 

Direto, Regime Geral, para a Aquisição de Serviços de Recolha de Monos – 

Ajuste Direto nº 4 / 2022 – adjudicação e formalidades subsequentes;--------------- 

----Ponto 15 – Informação / Proposta nº 21 / 2022 – Procedimento por Ajuste 

Direto, Regime Geral, para Aquisição de Serviços de Apoio à Ação Social – 

Ajuste Direto nº 10 / 2022 – adjudicação e formalidades subsequentes;------------- 

----Ponto 16 – Informação / Proposta nº 22 / 2022 – Procedimento por Ajuste 

Direto, Regime Geral, para a Aquisição de Serviços Administrativos – Ajuste 

Direto nº 2 / 2022 – adjudicação e formalidades subsequentes;------------------------ 

----Ponto 17 – Informação / Proposta nº 23 / 2022 – Procedimento por Ajuste 

Direto, Regime Geral, para a Aquisição de Serviços de Manutenção e 

Assistência Técnica ERP Fresoft – Ajuste Direto nº 14 / 2022 – adjudicação e 

formalidades subsequentes.--------------------------------------------------------------------------- 

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

----O Senhor Vogal Júlio Cortez Fernandes interveio, informando das ervas 

grandes na Praceta do Rouxinol, que o entupimento do esgoto no Parque 

Urbano da Rinchoa aconteceu devido a má utilização mas que está resolvido, 

que existem  muitos  carros  abandonados  na  Rinchoa,  que  o  candeeiro  da 
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Praceta do Rouxinol continua apagado, que a sobreira da fonte do Rouxinol 

tem os ramos a bater nos carros que estacionam lá, que existem ervas no 

passeio um pouco por toda a freguesia, que as árvores da Praceta do Rouxinol 

estão muito grandes, que as casuarinas na Estrada Marquês de Pombal estão 

muito grandes e as raízes estragam o chão, tendo assistido à queda de uma 

senhora no passeio devido a esta situação, que o pinheiro da Rua da 

Choupaninha está a secar, que o Centro de Saúde de Rio de Mouro está 

degradado a necessitar de reparações exteriores, e que era interessante fazer 

uma conferência na Casa Museu Leal da Câmara pelo Centenário Cupertino 

Ribeiro.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

informando que irá encaminhar para a Câmara Municipal os assunto das 

ervas e da sobreira. Esclareceu que a Policia Municipal tenta rebocar sempre 

que possível, mas é uma situação complexa, pois os carros ficam muito tempo 

em aterro devido à burocracia envolvida e acaba por não existir o espaço 

necessário para rebocar os que estão na via pública. Quanto ao candeeiro, 

sugeriu uma visita conjunta do Senhor Secretário com o Vogal da Iluminação 

Pública, uma vez que existem fotografias da E-redes com o candeeiro aceso, 

pelo que, o melhor será ir ao local ver se se trata do mesmo candeeiro. 

Informou que continua-se a não aplicar herbicidas e esta época do ano é das 

mais difíceis devido à elevada humidade. Sobre as árvores da Praceta do 

Rouxinol, comunicou que já informou a Câmara Municipal e que esta 

respondeu que, por as árvores não apresentarem problemas fitossanitárias, 

não iriam intervir para já, e que as casuarinas estão sinalizadas para abate 

desde Janeiro de 2021. Do pinheiro da Rua da Choupaninha, Informou que ia 

passar pelo local, pois não sabe de que situação se trata. Mencionando o 

centro de saúde, informou que a Câmara Municipal quer fazer um novo e 

que, apesar da competência não ser nossa, vamos acompanhar o processo, 

pelo que, enquanto não soubermos como o mesmo vai decorrer, não vamos 

solicitar novas intervenções nos centros já existentes. Finalizou, apoiando a 

ideia para o centenário Cupertino Ribeiro.------------------------------------------------------ 

----O Senhor Vogal António dos Santos Laires interveio, dando conhecimento 

de carros mal estacionados na Av. do Parque dias a fio.---------------------------------- 
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----A Senhora Presidente Raquel Monte Vinha Ferreira Amaral respondeu, 

explicando que é uma competência da PSP, mas que compreende que nem 

sempre optem pela autuação, uma vez que se trata de uma zona muito 

pressionada no que ao estacionamento diz respeito.--------------------------------------- 

----O Senhor Vogal João Abreu Fernandes interveio, in    pedindo que se 

estudasse a possibilidade de criar estacionamento junto à frutaria da Alameda 

do Relógio uma vez que existe espaço para isso.--------------------------------------------- 

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

transmitindo que irá solicitar a análise à Câmara Municipal.----------------------------- 

----A Senhora Vogal Rosa Maria Gomes dos Santos interveio, informando que as 

escadas rolantes da estação da CP estão paradas----------------------------------------- 

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

informando que foi pedida intervenção para reparação do equipamento.------ 

----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, 7 de 23 de Dezembro de 

2021 e 8 de 6 de Janeiro de 2022. Colocadas a votação, a acta nº 4 foi 

retirada; a acta nº 5 foi aprovada por unanimidade, sem a participação da 

Senhora Vogal Mónica Cristina da Silva Gonçalves, por não ter estado 

presente na reunião a que a acta se reporta; a acta nº 6 foi aprovada por 

unanimidade; a acta nº 7 foi aprovada por unanimidade, sem a participação 

da Senhora Vogal Mónica Cristina da Silva Gonçalves, por não ter estado 

presente na reunião a que a acta se reporta; a acta nº 8 foi aprovada por 

unanimidade, sem a participação da Senhora Vogal Mónica Cristina da Silva 

Gonçalves, por não ter estado presente na reunião a que a acta se reporta.---- 

----Ponto 3 – Informação / Proposta nº 9 / 2022 – Ratificação de parecer para 

intervenção no subsolo nas ruas de Úrano e Neptuno. Colocado a votação, o 

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

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

----Ponto 4 – Informação / Proposta nº 10 / 2022 – Ratificação de parecer para 

intervenção no subsolo em Moncorvo de Baixo. Colocado a votação, o ponto 

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

----Ponto 5 – Informação / Proposta nº 11 / 2022 – Ratificação de parecer para 

alargamento de horário do bar Baraoke Caffé Lounge  na  Rua  da  Boa  Vista. 
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Colocado a votação, o ponto foi aprovado por unanimidade. Este ponto 

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

----Ponto 6 – Informação / Proposta nº 12 / 2022 – Candidaturas no âmbito do 

programa de Apoio ao Associativismo – Grupo 178 da Associação de 

Escoteiros de Portugal. Colocado a votação, o ponto foi aprovado por 

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

----Ponto 7 – Informação / Proposta nº 13 / 2022 – Procedimento por Ajuste 

Direto, Regime Geral, para a Aquisição de Serviços de Apoio ao Pelouro do 

Desporto – Ajuste Direto nº 6 / 2022 – adjudicação e formalidades 

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

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

----Ponto 8 – Informação / Proposta nº 14 / 2022 – Procedimento por Ajuste 

Direto, Regime Geral, para a Aquisição de Serviços de Recolha de Monos – 

Ajuste Direto nº 3 / 2022 – adjudicação e formalidades subsequentes. 

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

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

----Ponto 9 – Informação / Proposta nº 15 / 2022 – 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 – adjudicação e 

formalidades subsequentes. Colocado a votação, o ponto foi aprovado por 

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

----Ponto 10 – Informação / Proposta nº 16 / 2022 – Procedimento por Ajuste 

Direto, Regime Geral, para a Aquisição de Serviços de Técnico de Ação Social 

– Ajuste Direto nº 11 / 2022 – adjudicação e formalidades subsequentes. 

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

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

----Ponto 11 – Informação / Proposta nº 17 / 2022 – 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 15 / 2022 – adjudicação 

e formalidades subsequentes. Colocado a votação, o ponto foi aprovado por 

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

----Ponto 12 – Informação / Proposta nº 18 / 2022 – Procedimento por Ajuste 

Direto,   Regime   Geral,   para   a   Aquisição  de  Serviços  de  Conservação  e 
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Manutenção do Posto de Vendas de Serra das Minas – Ajuste Direto nº 5 / 2022 

– adjudicação e formalidades subsequentes. Colocado a votação, o ponto foi 

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

----Ponto 13 – Informação / Proposta nº 19 / 2022 – Procedimento por Ajuste 

Direto, Regime Geral, para a Aquisição de Serviços de Técnico de Ação Social 

– Ajuste Direto nº 9 / 2022 – adjudicação e formalidades subsequentes. 

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

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

----Ponto 14 – Informação / Proposta nº 20 / 2022 – Procedimento por Ajuste 

Direto, Regime Geral, para a Aquisição de Serviços de Recolha de Monos – 

Ajuste Direto nº 4 / 2022 – adjudicação e formalidades subsequentes. 

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

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

----Ponto 15 – Informação / Proposta nº 21 / 2022 – Procedimento por Ajuste 

Direto, Regime Geral, para Aquisição de Serviços de Apoio à Ação Social – 

Ajuste Direto nº 10 / 2022 – adjudicação e formalidades subsequentes. 

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

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

----Ponto 16 – Informação / Proposta nº 22 / 2022 – Procedimento por Ajuste 

Direto, Regime Geral, para a Aquisição de Serviços Administrativos – Ajuste 

Direto nº 2 / 2022 – adjudicação e formalidades subsequentes. Colocado a 

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

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

----Ponto 17 – Informação / Proposta nº 23 / 2022 – Procedimento por Ajuste 

Direto, Regime Geral, para a Aquisição de Serviços de Manutenção e 

Assistência Técnica ERP Fresoft – Ajuste Direto nº 14 / 2022 – adjudicação e 

formalidades subsequentes. 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 e treze 

minutos do dia dezanove de Janeiro do ano de dois mil e vinte e dois.------------- 

A Presidente 

 

______________________________  
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              O Secretário                                                              A Tesoureira 

 

______________________________                               ______________________________  

Os Vogais 

 

______________________________                               ______________________________  

 

______________________________                               ______________________________  


