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                UNIÃO DAS FREGUESIAS 

DE 

                 BAIXA DA BANHEIRA E VALE DA AMOREIRA 

 

                ACTA Nº 26-UF/2020 

 

08/06/2020 

                                         (Executivo) 

 
 Aos oito dias do mês de Junho 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 GONÇALVES, ROGÉRIO PAULO GONÇALVES SANTOS e JÚLIO 

MANUEL LAMPREIA NEVES PINTO, sendo justificada a falta da Vogal TELMA CRISTINA 

CABRITA ROCHA 

 

 

CORRESPONDÊNCIA 
 

 

675 – CÂMARA MUNICIPAL DA MOITA, Sobre agradecimento pela resposta ao desafio da 

edição da Feira dos Projetos Educativos 

 Tomado conhecimento e entregue ao responsável 

 

676 – ANAFRE, Sobre envio de Newsletter de Maio 

 Tomado conhecimento e entregue ao responsável 

 

677 – GINÁSIO ATLÉTICO CLUBE, Sobre informação da reabertura do infantário e ginásio 

de halterofilismo a 1 Junho 

 Tomado conhecimento e entregue ao responsável 

 

678 – ISIDRO ARRAIAS, Sobre reclamação acerca da entrega de máscaras 

 Tomado conhecimento e entregue ao responsável 

 

679 – ANAFRE, Sobre envio para conhecimento documento aprovado do Tribunal de Contas – 

“ Riscos na utilização de recursos públicos na gestão de emergência (Covid 19) ” 

 Tomado conhecimento e entregue ao responsável 

 

680 – JOEL VERÍSSIMO/TRAQUILIDADE SEGUROS, Sobre solicitação do envio da 

participação de sinistro ocorrido no dia 25 Maio com a viatura da Junta 

 Tomado conhecimento e entregue ao responsável 
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681 – CÂMARA MUNICIPAL DA MOITA, Sobre envio de Auto Noticia em nome de Roberto 

Carlos de Abreu Mendes Delgado acerca de canídeo andar na via pública sem açaime e 

coleira 

 Tomado conhecimento e entregue aos serviços 

 

682 – ACES ARCO RIBEIRINHO, Sobre solicitação de agendamento de reunião 

 Tomado conhecimento e entregue aos serviços 

 

683 – VICTOR MANUEL DA COSTA ANTUNES, Sobre solicitação de reparação de buraco no 

pavimento na Rua Sebastião da Gama em frente ao nº 62 e corte de ervas 

 Tomado conhecimento e entregue ao responsável 

 

684 – PRO TEJO-MOVIMENTO PELO TEJO, Sobre envio as Notas de Imprensa sobre a 

poluição do Rio Tejo 

 Tomado conhecimento e entregue ao responsável 

 

685 – SENTINELNEFIT, UNIPESSOAL, LDA, Sobre apresentação de empresa 

 Tomado conhecimento e entregue ao responsável 

 

686 – ROSÁRIO CALHEIROS, Sobre pedido de esclarecimento acerca de haver uma grande 

comunidade de gatos na Rua de Angola 

 Tomado conhecimento e entregue ao responsável 

 

687 – CTT – CORREIOS DE PORTUGAL, Sobre alerta de segurança acerca de um novo 

método de furto 

 Tomado conhecimento e entregue ao responsável 

 

688 – INSTITUTO RICARDO JORGE, Sobre pedido de divulgação de projeto de saúde mental 

em tempos de pandemia 

 Tomado conhecimento e arquivar 

 

689 – SOCIEDADE RECREATIVA BAIXA DA SERRA, Sobre envio a candidatura ao 

programa de apoio 

 Tomado conhecimento e entregue ao responsável 

 

690 – CÂMARA MUNICIPAL DA MOITA, Sobre edital de suspensão de trânsito no troço da 

Rua da Guiné dia 5 Junho devido a Betonagem de Obra 

 Tomado conhecimento e afixado 

 

691 – DULCE OLIVEIRA/MUNICIPE, Sobre exposição acerca de estacionamento abusivo na 

Rua de Trás os Montes em cima do passeio em frente a garagem nº 26 na Baixa da 

Banheira 

 Tomado conhecimento e entregue ao responsável 

 

692 – CENTRO HOSPITALAR BARREIRO MONTIJO, Sobre envio Protocolo de Colaboração 

 Tomado conhecimento e entregue ao responsável 

 

693 – ADILIA DE JESUS, Sobre reclamação acerca de estacionamento abusivo na Praceta 

José Relvas na Baixa da Banheira 

 Tomado conhecimento e entregue ao responsável 
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694 – ACES ARCO RIBEIRINHO, Sobre sugestão de data de reunião para o dia 9 Junho às 11 

horas 

 Tomado conhecimento e entregue ao responsável 

 

695 – MAFALDA GATO, Sobre solicitação de preenchimento de questionário: “ Estudo de 

Turismo Competitividade” 

 Tomado conhecimento e entregue ao responsável 

 

696 – CAIXA DE CRÉDITO AGRICOLA, Sobre informação da reabertura da agência da 

Baixa da Banheira 

 Tomado conhecimento e entregue ao responsável 

 

697 – CÂMARA MUNICIPAL DA MOITA, Sobre que foi aprovada a despesa de apoio 

referente ao orçamento 023 para Construção de Parque Infantil na EB nº 7 Baixa da 

Banheira 

 Tomado conhecimento e entregue ao responsável 

 

698 – SOCIEDADE RECREATIVA BAIXA DA SERRA, Sobre envio a candidatura ao 

programa de apoio execional ao movimento associativo 

 Tomado conhecimento e entregue ao responsável 

 

699 – ACES ARCO RIBEIRINHO, Sobre informação da alteração do número de contacto da 

UCSP do Montijo 

 Tomado conhecimento e entregue ao responsável 

 

700 – CÂMARA MUNICIPAL DA MOITA, Sobre envio as notícias dadas à comunicação social 

 Tomado conhecimento e entregue ao responsável 

 

701 – OSVALDO CORREIA RINA, Sobre participação de caixa com rotura de água na Rua de 

Moçambique junto ao nº 54 Baixa da Banheira 

 Tomado conhecimento e entregue ao responsável 

 

702 – NATACHA CAETANO, Sobre pedido de informações acerca do pedido de habitação 

social 

 Tomado conhecimento e entregue ao responsável 

 

 

 

DELIBERAÇÕES 

 

O Executivo deliberou por unanimidade aprovar que os funcionários de contratos de avença a 

ser atribuído mais 20,00 € (Vinte Euros) mensais. 
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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: 

 

 


