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                UNIÃO DAS FREGUESIAS 

DE 

                 BAIXA DA BANHEIRA E VALE DA AMOREIRA 

 

                ACTA Nº 35-UF/2020 

 

31/08/2020 

                                           (Pública) 

 
 Aos trinta e um 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 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, TELMA CRISTINA CABRITA ROCHA,ROGÉRIO PAULO 

GONÇALVES SANTOS, JÚLIO MANUEL LAMPREIA NEVES PINTO 

 

 
 

CORRESPONDÊNCIA 
 

1005 – GESAUTARQUIA, Sobre informação da realização de formações 

  Tomado conhecimento e entregue ao responsável 

 

1006 – CÂMARA MUNICIPAL DA MOITA, Sobre informação que a reclamação acerca de 

estacionamento abusivo da Rua de Trás os Montes serão incluídos na próxima ação e a 

questão da urina dos cães foi reencaminhado para a fiscalização 

 Tomado conhecimento e entregue ao responsável 

 

1007 – CÂMARA MUNICIPAL DA MOITA, Sobre informação que o buraco no asfalto da Rua 

Sebastião da Gama já está reparado 

 Tomado conhecimento e arquivar 

 

1008 – CÂMARA MUNICIPAL DA MOITA, Sobre informação que já se encontra efectuado o 

estacionamento para deficientes 

 Tomado conhecimento e arquivar 

 

1009 – CÂMARA MUNICIPAL DA MOITA, Sobre informação que a calçada na EN 11 entre o 

nº 18 e 20 na Baixa da Banheira junto á Telepizza já está reparada 

 Tomado conhecimento e arquivar 

 

1010 – LUIS MENDÃO, Sobre pedido de espaço para serviço de promoção de saúde e 

cidadania 

 Tomado conhecimento e entregue ao responsável 
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1011 – CÂMARA MUNICIPAL DA MOITA, Sobre informação que os buracos no asfalto da 

Rua de Trás os Montes já se encontram reparados 

 Tomado conhecimento e arquivar 

 

1012 – CÂMARA MUNICIPAL DA MOITA, Sobre informação que os buracos no asfalto da 

Rua do Alentejo já foram reparados 

 Tomado conhecimento e arquivar 

 

1013 – CÂMARA MUNICIPAL DA MOITA, Sobre informação que já foi feito o corte de ervas 

na Rua da Estremadura e irá ser colocado material no piso para nivelar a mesma 

 Tomado conhecimento e entregue ao responsável 

 

1014 – CÂMARA MUNICIPAL DA MOITA, Sobre informação que já foi efectuada a 

requisição para proceder a reparação da rede no Parque Infantil Zeca Afonso 

 Tomado conhecimento e entregue ao responsável 

 

1015 – CÂMARA MUNICIPAL DA MOITA, Sobre informação que os buracos e sinalização em 

algumas Ruas da Baixa da Banheira já foram executados 

 Tomado conhecimento e arquivar 

 

1016 – TOP BRINCA, Sobre apresentação de empresa de aparelhos de ginástica de exterior 

 Tomado conhecimento e entregue ao responsável 

 

1017 – OLIVIA GONÇALVES NETO, Sobre pedido de limpeza/corte de ervas e ramagens de 

pinheiros do pinhal das fontainhas 

 Tomado conhecimento e entregue ao responsável 

 

1018 – CÂMARA MUNICIPAL DA MOITA, Sobre afixação de edital acerca de horário de 

funcionamento dos Estabelecimentos Comerciais e de Prestação de serviços face á 

situação de Contingência 

 Tomado conhecimento e afixado 

 

1019 – ANTÓNIO JOSÉ MENDES BAIÃO, Sobre pedido de reparação de calçada nas 

traseiras da Praceta Júlio Dinis nº 5 que se encontra solta 

 Tomado conhecimento e entregue ao responsável 

 

1020 – AMBROCAR, Sobre exposição acerca das condições da casa que está abandonada no 

terreno anexo á oficina na Estrada Nacional11.1, na Baixa da Banheira 

 Tomado conhecimento e entregue ao responsável 

 

1021 – CÂMARA MUNICIPAL DA MOITA, Sobre edital de alteração temporária do trânsito 

em Alhos Vedros de 14 a 18 de Setembro 

 Tomado conhecimento e afixado 

 

1022 – CÂMARA MUNICIPAL DA MOITA, Sobre informação que o passeio junto ao nº 13 da 

Rua Luís de Camões já se encontra reparado 

 Tomado conhecimento e arquivar 

 

1023 - DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS, Sobre informação acerca do reporte 

das despesas no âmbito do Covid 19 

 Tomado conhecimento e entregue aos serviços 
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1024 – TRANSPORTES COLECTIVOS DO BARREIRO, Sobre informação de alteração de 

horários – Regresso do Período de Férias Escolares a partir de 1 de Setembro 

 Tomado conhecimento e divulgar 

 

1025 – MIGUEL JORGE, Sobre informação de falta de iluminação no túnel da Rua São 

Francisco de Assis nº 16 na Baixa da Banheira 

 Tomado conhecimento e entregue ao responsável 

 

1026 – CÂMARA MUNICIPAL DA MOITA, Sobre solicitação de agendamento de reunião no 

âmbito do Projeto “ Arquivo Especial de uma Vida Normal” 

 Tomado conhecimento e entregue ao responsável 

 

1027 – ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE DEFICIENTES, Sobre pedido de divulgação de 

petição para ajuda aos cegos e iletrados a estarem bem informados 

 Tomado conhecimento e entregue ao responsável 

  

  

 

 

 

 

 

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: 

 


