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                UNIÃO DAS FREGUESIAS 
DE 

                 BAIXA DA BANHEIRA E VALE DA AMOREIRA 
 

                ACTA Nº 13-UF/2020 
 

30/03/2020 
                                         (Executivo) 
 
 
 Aos trinta dias do mês de Março de dois mil e vinte, pelas vinte e uma horas, na Sede 
da União de Freguesias da Baixa da Banheira e Vale da Amoreira, reuniu o Executivo da 
União de Freguesias da Baixa da Banheira e Vale da Amoreira com as presenças do 
Presidente NUNO MIGUEL FIALHO CAVACO, do Secretário JORGE MANUEL MARQUES 
DA SILVA, da Tesoureira HELENA CRISTINA SANTOS MIRA, dos Vogais, EMÍLIO LOPES 
PINA BRAZÃO, TELMA CRISTINA CABRITA ROCHA, ROGÉRIO PAULO GONÇALVES 
SANTOS e JÚLIO MANUEL LAMPREIA NEVES PINTO 

 

 

 

CORRESPONDÊNCIA 
 
 

405 – KIMIPLAN, LDA, Sobre apresentação de produto para desinfectar as ruas 
 Tomado conhecimento e arquivar 
 
406 – SINDICATO NAC.TRAB.ADMIN.LOCAL, Sobre informação acerca das medidas de 

protecção dos trabalhadores 
 Tomado conhecimento e entregue aos serviços 
 
407 – ANAFRE, Sobre envio para conhecimento informação acerca da intervenção 

educativa para crianças e jovens em situação de vulnerabilidade 
 Tomado conhecimento e entregue ao responsável 
 
408 – INSTITUTO DA HABITAÇÃO E DA REABILITAÇÃO URBANA, Sobre informação 

dos contactos para qualquer assunto relativo à situação face à pandemia 
 Tomado conhecimento e entregue ao responsável 
 
409 – ESCOLA SECUNDÁRIA DA BAIXA DA BANHEIRA, Sobre envio a ata do Conselho 

Geral para consulta e aprovação 
 Tomado conhecimento e entregue ao responsável 
 
410 – ANAFRE, Sobre envio para conhecimento o Projeto SOS Vizinho 
 Tomado conhecimento e entregue ao responsável 
 



 2

 
411 – CÂMARA MUNICIPAL DA MOITA, Sobre envio ata do Conselho Geral da ESBB 
 Tomado conhecimento e entregue ao responsável 
 
412 – CÂMARA MUNICIPAL DA MOITA, Sobre informação que já foi reparada a rotura 

de água na Rua Cidade Pinhel 
 Tomado conhecimento e entregue ao responsável 
 
413 – ANAFRE, Sobre envio despacho acerca das orientações para os serviços públicos 
 Tomado conhecimento e entregue ao responsável 
 
414 – SERGIO MARTINS/MUNICIPE, Sobre sugestão que fosse também feitas rondas no 

Parque Zeca Afonso por parte da PSP no âmbito do Estado de Emergência 
 Tomado conhecimento e entregue ao responsável 
 
415 – INOVTERRA ASSOCIAÇÃO, Sobre apresentação de associação para ajuda a 

agricultores com a venda de cabazes de Produtos agrícolas/pedido de divulgação 
 Tomado conhecimento e entregue ao responsável 
 
416 – ACRIALBI, LDA, Sobre apresentação de empresa-apresentação de modelos de 

protecção de acrílico para balcão 
 Tomado conhecimento e arquivar 
 
417 – ANAFRE, Sobre informações acerca das orientações e regras de higiene nos 

estabelecimentos 
 Tomado conhecimento e entregue ao responsável 
 
418 – CATARINA BORDALO, Sobre solicitação de preenchimento de formulário para um 

Projeto Universitário acerca da Saturação de Sarjetas 
 Tomado conhecimento e entregue ao responsável 
 
419 – ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA AMIGOS DE RAOUL FOLLEREAU, Sobre 

solicitação de divulgação acerca da consignação no IRS 
 Tomado conhecimento e entregue ao responsável 
 
420 – O SETUBALENSE – DIÁRIO DA REGIÃO, Sobre divulgação de medidas 

preventivas/envio de preçário 
 Tomado conhecimento e entregue ao responsável 
 
421 – CRIBB-CENTRO DOS REFORMADOS E IDOSOS DA BAIXA DA BANHEIRA, Sobre 

manifestação de disponibilidade para apoio – Covid 19 
 Tomado conhecimento e entregue ao responsável 
 
422 – TRANSPORTES COLECTIVOS DO BARREIRO, Sobre informação acerca das 

medidas de prevenção no âmbito do Covid 19 
 Tomado conhecimento e divulgar 
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423 – ACES ARCO RIBEIRINHO, Sobre envio para conhecimento a abertura das áreas de 
atendimento do Covid 19 na comunidade Arco Ribeirinho 

 Tomado conhecimento e entregue aos serviços 
 
424 – ANAFRE, Sobre envio para conhecimento as campanhas de protecção às vítimas de 

violência doméstica 
 Tomado conhecimento e entregue ao responsável 
 
425 – AGÊNCIAS CULTURA, Sobre informações acerca do reagendamento de espectáculos 
 Tomado conhecimento e entregue ao responsável 
 
426 – GESAUTARQUIA, Sobre norma informativa acerca da faturação electrónica 
 Tomado conhecimento e arquivar 
 
427 – ANAFRE, Sobre envio mensagem aos Autarcas de Freguesia acerca do trabalho 

prestado nesta situação de pandemia 
 Tomado conhecimento e entregue ao responsável 
 
428 – DILAR MENDES/MUNICIPE, Sobre reclamação da falta de limpeza e desinfecção 

dos contentores situados na Rua do Minho – Baixa da Banheira 
 

 
 
 

DELIBERAÇÕES 
 

O Executivo deliberou atribuir à Associação Humanitária dos Bombeiros – Nº Contribuinte 
501 188 983, IBAN – PT 5000350483000189443096, apoio de 500 € (Quinhentos Euros) 
para ajudar a custear encargos com a Pandemia Covid- 19 
 
 
O Executivo deliberou atribuir ao Centro de Reformados e Idosos da Vila da Baixa da 
Banheira com o apoio de 500 € (Quinhentos Euros), para ajudar a custear encargos com a 
Pandemia Covid – 19 
 
 
O Executivo deliberou atribuir ao Centro de Reformados e Idosos do Vale da Amoreira com 
o apoio de 500 € (Quinhentos Euros), para ajudar a custear encargos com a Pandemia 
Covid - 19 
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E nada mais havendo a tratar foi pelo Senhor Presidente encerrada a reunião e para constar 
se lavrou a presente acta que vai ser assinada por todos os elementos presentes e por mim 
JORGE MANUEL MARQUES DA SILVA, Secretário da Junta que a Secretariei e Subscrevi 
 
 
 
O PRESIDENTE: 
 
 
O SECRETÁRIO: 
 
 
A TESOUREIRA: 
 
 
O VOGAL: 
 
 
O VOGAL: 
 
 
O VOGAL: 
 
 
O VOGAL: 


