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                UNIÃO DAS FREGUESIAS 

DE 

                 BAIXA DA BANHEIRA E VALE DA AMOREIRA 

 

                ACTA Nº 25-UF/2020 

 

22/06/2020 

                                         (Executivo) 

 
 Aos vinte e dois 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 sob a Presidência do 

Secretário JORGE MANUEL MARQUES DA SILVA em substituição do Presidente, da 

Tesoureira HELENA CRISTINA SANTOS MIRA, dos Vogais, EMÍLIO LOPES PINA 

BRAZÃO GONÇALVES, ROGÉRIO PAULO GONÇALVES SANTOS e JÚLIO MANUEL 

LAMPREIA NEVES PINTO, sendo justificadas as faltas do Presidente NUNO MIGUEL 

FIALHO CAVACO e da Vogal TELMA CRISTINA CABRITA ROCHA 

 

 

CORRESPONDÊNCIA 
 

 

722 – OSVALDO CORREIA RINA, Sobre pedido de informações acerca da marcação da 

entrada da garagem 

 Tomado conhecimento e entregue ao responsável 

 

723 – O SETUBALENSE – DIÁRIO DA REGIÃO, Sobre convite para associar-se na edição 

especial do 165º aniversário do Jornal 

 Tomado conhecimento e entregue ao responsável 

 

724 – JOÃO CARLOS CARDOSO, Sobre informação da aprovação dos documentos da 

reunião do Conselho Geral do Mouzinho da Silveira 

 Tomado conhecimento e entregue ao responsável 

 

725 – MILENA MARIA CARVALHO LÚCIA, Sobre pedido de autorização para montagem de 

reboque de pipocas e algodão doce junto á igreja da Baixa da Banheira 

 Tomado conhecimento e entregue ao responsável 

 

726 – CELICLEAN, Sobre apresentação de empresa de higiene e limpezas 

 Tomado conhecimento e entregue ao responsável 
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727 – CÂMARA MUNICIPAL DA MOITA, Sobre envio documentos para apreciação do 

Mouzinho da Silveira 

 Tomado conhecimento e entregue ao responsável 

 

728 – CÂMARA MUNICIPAL DA MOITA, Sobre convocatória para reunião do Conselho 

Geral da ESBB dia 18 Junho 

 Tomado conhecimento e entregue ao responsável 

 

729 – DIACRIA/FIRMA, Sobre apresentação dispensador de pé para desinfectante 

 Tomado conhecimento e arquivar 

 

730 – CÂMARA MUNICIPAL DA MOITA, Sobre informação que a viatura estacionada no 

lugar para deficientes irá ser removida na próxima ação 

 Tomado conhecimento e entregue ao responsável 

 

731 – CTT-CORREIOS DE PORTUGAL, Sobre informação da realização de curso de 

formação – Easy Return da CTT Expresso 

 Tomado conhecimento e entregue aos serviços 

 

732 – CÂMARA MUNICIPAL DA MOITA, Sobre envio a confirmação de presenças no 

Conselho Geral da ESBB 

 Tomado conhecimento e entregue ao responsável 

 

733 – DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS, Sobre solicitação de informação 

acerca das despesas destinadas à promoção de medidas de combate aos efeitos da 

pandemia da Covid – 19 

 Tomado conhecimento e entregue ao responsável 

 

734 – ANACOM, Sobre consulta pública acerca da melhoria da cobertura da rede móvel em 

Portugal 

 Tomado conhecimento e entregue ao responsável 

 

735 – GRUPO DESPORTIVO FABRIL, Sobre pedido de agendamento de reunião 

 Tomado conhecimento e entregue ao responsável 

 

736 – HUGO MORAIS, Sobre informação de duas viaturas estacionadas com sinais de 

abandono há mais de um ano na Rua Luís de Camões junto aos nºs 15 e 21 na Baixa da 

Banheira 

 Tomado conhecimento e entregue ao responsável 

 

737 – ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE DEFICIENTES, Sobre solicitação de preenchimento 

de questionário 

 Tomado conhecimento e entregue ao responsável 

 

738 – CÂMARA MUNICIPAL DA MOITA, Sobre envio editais referentes às próximas sessões 

da Assembleia da Moita 

 Tomado conhecimento e afixado 
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739 – JOANA ALVES/SALES & MARKETING HOSPEDEIRAS DE PORTUGAL, Sobre 

apresentação de empresa 

 Tomado conhecimento e entregue ao responsável 

 

740 – MARIA OLIVIA RIBEIRO RAFAEL DOS SANTOS, Sobre apresentação de atestado 

médico 

 Tomado conhecimento e entregue aos serviços 

 

741 – FESTA DO AVANTE, Sobre publicidade no Roteiro Gastronómico da Festa do Avante 

2020 

 Tomado conhecimento entregue ao responsável 

 

742 – ANAFRE, Sobre reporte de informação à DGAL relativo às despesas realizadas pelas 

Juntas de Freguesia 

 Tomado conhecimento e entregue ao responsável 

 

743 – CÂMARA MUNICIPAL DA MOITA, Sobre envio para conhecimento as notícias dadas á 

comunicação social 

 Tomado conhecimento e entregue ao responsável 

 

744 – CÂMARA MUNICIPAL DA MOITA, Sobre envio de informações acerca da situação de 

casa insalubre com ratos e baratas na Rua 1º Maio, nº 92 Baixa da Banheira 

 Tomado conhecimento e entregue ao responsável 

 

745 – CÂMARA MUNICIPAL DA MOITA, Sobre envio a informação acerca do processo 

relativo à viatura estacionada na Rua de Goa na Baixa da Banheira 

 Tomado conhecimento e entregue ao responsável 

 

746 – AUTORIDADE PARA AS CONDIÇÕES DO TRABALHO, Sobre solicitação de 

divulgação do evento “ Cuidar da Construção Segura e Saudável” 

 Tomado conhecimento e arquivar 

 

747 – CÂMARA MUNICIPAL DA MOITA, Sobre edital de condicionamento de trânsito no 

Concelho da Moita até 31 Julho devido a obras na rede de iluminação pública 

 Tomado conhecimento e entregue ao responsável 

 

748 – MARTA CORREIA, Sobre exposição/reclamação acerca de distúrbios ocorridos na Rua 

João Villaret no Vale da Amoreira 

 Tomado conhecimento e entregue ao responsável 

 

749 – CÂMARA MUNICIPAL MOITA, Sobre convocatória para reunião dia 22 Junho pelas 10 

horas – “ Cultura em Movimento” 

 Tomado conhecimento e entregue ao responsável 

 

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

Rua da Guiné devido a trabalho de betonagem dia 26 Junho 

 Tomado conhecimento e afixado 
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751 – ANA NOVOA, Sobre pedido de informações acerca de trabalho voluntário de entrega de 

alimentos para pessoa em quarentena 

 Tomado conhecimento e entregue ao responsável 

 

752 – ANA ALMEIDA, Sobre pedido de remoção de ervas na Rua Florbela Espanca na Baixa 

da Banheira 

 Tomado conhecimento e entregue ao responsável 

 

753 – TERESA CARDEIRA, Sobre exposição acerca de limpeza de terreno na Rua das Beiras 

junto ao nº 72 Baixa da Banheira 

 Tomado conhecimento e entregue ao responsável 

 

 

 

 

REPRESENTAÇÕES/REUNIÕES 

 

 

- Reunião/videoconferência Conselho Geral ESBB 

 

 

 

  

 

 

 

E nada mais havendo a tratar foi pelo Senhor Secretário em substituição do Presidente 

encerrada a reunião e para constar se lavrou a presente acta que vai ser assinada por todos 

os elementos presentes e por mim EMÍLIO LOPES PINA BRAZÃO GONÇALVES, Vogal da 

Junta que a Secretariei e Subscrevi 

 

 

 

O SECRETÁRIO: 

 

 

A TESOUREIRA: 

 

 

O VOGAL: 

 

 

O VOGAL: 

 

 

O VOGAL: 

 

 


