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                UNIÃO DAS FREGUESIAS 

DE 

                 BAIXA DA BANHEIRA E VALE DA AMOREIRA 

 

                ACTA Nº 31-UF/2020 

 

03/08/2020 

                                         (Executivo) 

 
 Aos três dias do mês de Agosto 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, 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, da Tesoureira HELENA CRISTINA SANTOS 

MIRA e da Vogal TELMA CRISTINA CABRITA ROCHA 

 

 
 

 

CORRESPONDÊNCIA 
 

 

922 – DINA MEDEIROS CONCEIÇÃO, Sobre pedido de estágio curricular 

 Tomado conhecimento e entregue ao responsável 

 

923 – LUSOGOLFE, LDA, Sobre apresentação de atividade de Minigolfe 

 Tomado conhecimento e entregue ao responsável 

 

924 – CÂMARA MUNICIPAL DA MOITA, Sobre informação que a calçada de Rua 1º de Maio 

junto aos nºs 27 e 29 já se encontra regularizada 

 Tomado conhecimento e entregue ao responsável 

 

925 – CÂMARA MUNICIPAL DA MOITA, Sobre informação que a reclamação acerca da 

saída de esgoto da Praceta Francisco Lázaro foi reencaminhada para a Fiscalização 

Municipal 

 Tomado conhecimento e entregue ao responsável 

 

926 – RUI AMÂNCIO, Sobre pedido de limpeza do terreno no Bairro Paixão 

 Tomado conhecimento e entregue ao responsável 

 

927 – ANAFRE, Sobre envio legislação relevante no âmbito do Covid para as Freguesias 

 Tomado conhecimento e entregue ao responsável 
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928 – SINDICATO NAC.TRAB.ADMIN.LOCAL, Sobre envio para conhecimento a 

regulamentação do suplemento de risco 

 Tomado conhecimento e entregue aos serviços 

 

929 – VITOR SANTOS, Sobre envio para conhecimento reclamação enviada para Câmara da 

Moita acerca de acampamento na Rua Garrett/traseiras da Escola EB 2/3 

 Tomado conhecimento e entregue ao responsável 

 

930 – FESTA DO AVANTE, Sobre pedido de praticáveis 

 Tomado conhecimento e entregue aos serviços 

 

931 – CÂMARA MUNICIPAL DA MOITA, Sobre informação que a reclamação acerca do 

acampamento na Rua Garrett no Vale da Amoreira foi reencaminhada para a 

fiscalização 

 Tomado conhecimento e entregue ao responsável 

 

932 – JOÃO ALBERTO/MUNICIPE, Sobre agradecimento pela resposta acerca da 

reclamação de estacionamento abusivo na Praceta Carlos Vilhena 

 Tomado conhecimento e entregue ao responsável 

 

933 – HENRIQUE JOSÉ FERNANDES FILIPE, Sobre reclamação acerca da ocupação da via 

pública na Rua Eduardo Mondelane, nº 3 na Baixa da Banheira 

 Tomado conhecimento e entregue ao responsável 

 

934 – CÂMARA MUNICIPAL DA MOITA, Sobre informação que o posto de iluminação 

danificado em risco de queda junto á Bomba de Gasolina do Cordas foi reencaminhado 

para a EDP 

 Tomado conhecimento e entregue ao responsável 

 

935 – EDIGMA/MODERNIZAÇÃO E EFICIÊNCIA, Sobre apresentação de empresa/pedido de 

agendamento de reunião 

 Tomado conhecimento e entregue ao responsável 

 

936 – CÉSAR SILVA/WIREMAZE, Sobre envio de informações 

 Tomado conhecimento e arquivar 

 

937 – JOÃO CARLOS CARDOSO, Sobre envio o resultado da apreciação dos documentos do 

Conselho Geral 

 Tomado conhecimento e entregue ao responsável 

 

938 – DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS, Sobre reporte das despesas 

relacionadas com o Covid 19 

 Tomado conhecimento e entregue ao responsável 

 

939 – ANAFRE, Sobre solicitação de preenchimento do formulário acerca das despesas no 

âmbito da Covid até ao dia 17 Agosto 

 Tomado conhecimento e entregue ao responsável 
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940 – ANA VENTURA/MUNICIPE, Sobre participação de abatimento de chão na Praceta 

Carlos Riacho, junto ao nº 85 Baixa da Banheira 

 Tomado conhecimento e entregue aos serviços 

 

941 – COMANDO DIST.OPERAÇÕES DE SOCORRO DE SETÚBAL, Sobre comunicado 

acerca de condições Meteorológicas adversas devido a ventos fortes 

 Tomado conhecimento e entregue aos serviços 

 

942 – CÂMARA MUNICIPAL DA MOITA, Sobre informação que a marcação do pavimento de 

entrada e saída de viaturas e a limpeza no Bairro Paixão já foram executados 

 Tomado conhecimento e entregue ao responsável 

 

943 – AFSS – FORMAÇÃO, SAÚDE E SEGURANÇA, Sobre apresentação de proposta de 

formação 

 Tomado conhecimento e entregue ao responsável 

 

944 – AUTORIDADE NACIONAL DE EMERGÊNCIA E PROTEÇÃO CIVIL, Sobre envio 

despacho de situação de alerta em todo o Continente devido a incêndios rurais 

 Tomado conhecimento e entregue ao responsável 

 

 

 

 

 

DELIBERAÇÕES 

 

 

O Executivo deliberou aprovar o calendário das reuniões públicas com participação de 

público 

 

 

O Executivo depois de várias consultas a candidatos; aprovou por unanimidade aceitar os 

serviços de Tarefa/Avença da Senhora Cristina Alexandra Marques Picado, para Serviços de 

Limpeza dos Edifícios da União de Freguesias Baixa da Banheira e Vale da Amoreira, pelo 

valor de 670,00 € (Setecentos e Setenta Euros) mensais, mais o subsídio de almoço no valor de 

4,77 € (Quatro Euros e Setenta e Sete Cêntimos), por cada dia de trabalho. 
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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: 

 

 

O VOGAL: 

 

 

O VOGAL: 

 

 

O VOGAL: 


