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                UNIÃO DAS FREGUESIAS 

DE 

                 BAIXA DA BANHEIRA E VALE DA AMOREIRA 

 

                ACTA Nº 44-UF/2020 

 

02/11/2020 

                                                (Executivo) 

 
 Aos dois dias do mês de Novembro 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 
 

 

1312 – SANTA CASA DA MISERICÓRDIA ALHOS VEDROS, Sobre envio o relatório das 

atividades associadas aos projetos comunitários 

 Tomado conhecimento e entregue ao responsável 

 

1313 – ACES ARCO RIBEIRINHO, Sobre divulgação de Kit Covid 

 Tomado conhecimento e entregue ao responsável 

 

1314 – TERESA CARDEIRA, Sobre solicitação de fecho de tampa de caixa de esgoto na Rua 

das Beiras, junto ao nº 72, na Baixa da Banheira 

 Tomado conhecimento e entregue ao responsável 

 

1315 – CÂMARA MUNICIPAL DA MOITA, Sobre informação do apoio financeiro atribuído 

às Escolas Básicas do 1º Ciclo e Jardins de Infância para o ano letivo 2020/2021 

 Tomado conhecimento e entregue ao responsável 

 

1316 – GINÁSIO ATLÉTICO CLUBE, Sobre pedido de declaração relativo ao apoio para 

obras no âmbito do PRID2020 

 Tomado conhecimento e entregue aos serviços 

 

1317 – DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS, Sobre divulgação de nota 

informativa acerca da alteração do prazo de submissão da proposta do orçamento 

 Tomado conhecimento e entregue aos serviços 
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1318 – CARLA LUIS/VOTEDHR-ELEIÇÕES, DEMOCRACIA E DIREITOS HUMANOS, 

Sobre divulgação de formações – Eleições Presidenciais 

 Tomado conhecimento e arquivar 

 

1319 – ARTELIER PLATAFORMA DAS ARTES DE RUA, Sobre apresentação de proposta 

animação de natal 2020 

 Tomado conhecimento e arquivar 

 

1320 – INSTITUTO PORTUGÊS DO DESPORTO E JUVENTUDE, Sobre informação de 

inquérito online dirigido a jovens – projeto de revitalização da Rede Ponto JA 

 Tomado conhecimento e entregue ao responsável 

 

1321 – NUNO CARRILHO/MUNICIPE, Sobre solicitação de reparação de buraco no 

pavimento na Rua Agostinho Neto na Baixa da Banheira 

 Tomado conhecimento e entregue ao responsável 

 

1322 – ALLTRAIN/CONSULTORES, Sobre apresentação de empresa de assessoria de gestão 

 Tomado conhecimento e arquivar 

 

1323 – AGÊNCIA FÁTIMA, Sobre informação de entupimento de esgoto na Rua Presidente 

Manuel Teixeira Gomes nº 9 no Vale da Amoreira 

 Tomado conhecimento e entregue ao responsável 

 

1324 – GONÇALO CORCEIRO, Sobre reconhecimento do trabalho desenvolvido pela Junta 

e posto dos CTT 

 Tomado conhecimento e entregue ao responsável 

 

1325 – TRANSPORTES COLECTIVOS DO BARREIRO, Sobre divulgação da alteração 

provisória de percurso na carreira nº 6 

 Tomado conhecimento e arquivar 

 

1326 – CÂMARA MUNICIPAL DA MOITA, Sobre pedido de colaboração para a realização 

de “Estudo sobre a evolução da logística na AMI” 

 Tomado conhecimento e entregue ao responsável 

 

1327 – SÉRGIO SILVA, Sobre reclamação de falta de iluminação no parque de 

estacionamento que dá acesso ao cemitério do Vale da Amoreira 

 Tomado conhecimento e entregue ao responsável 

 

1328 – CÂMARA MUNICIPAL DA MOITA, Sobre informação que a reclamação apresentada 

acerca de estacionamento na Rua de Trás-os-Montes já se encontra resolvida 

 Tomado conhecimento e entregue ao responsável 

 

1329 – CÂMARA MUNICIPAL DA MOITA, Sobre informação que já foram substituídas as 

grelhas da Rua 25 de Abril e feita a desinfestação 

 Tomado conhecimento e entregue ao responsável 

 

1330 – CÂMARA MUNICIPAL DA MOITA, Sobre informação que as infraestruturas 

danificadas na Praceta António Maria da Silva já se encontram reparadas 

 Tomado conhecimento e entregue ao responsável 
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1331 – CÂMARA MUNICIPAL DA MOITA, Sobre informação que a rotura de água na Avª 

José Almada Negreiros já se encontra resolvida 

 Tomado conhecimento e entregue ao responsável 

 

1332 – CÂMARA MUNICIPAL DA MOITA, Sobre informação que a reclamação de ruído 

provocada por animal deverá ser comunicada à PSP pelo reclamante 

 Tomado conhecimento e entregue ao responsável 

 

1333 – CÂMARA MUNICIPAL DA MOITA, Sobre informação que estão a ser efectuados 

levantamentos acerca das situações irregulares no Parque José Afonso 

 Tomado conhecimento e entregue ao responsável 

 

1334 – CÂMARA MUNICIPAL DA MOITA, Sobre informação as situações perigosas na via 

pública no cruzamento entre a Rua Fernando Pessoa e a Rua Cidade Pinhel já estão 

resolvidas 

 Tomado conhecimento e entregue ao responsável 

 

1335 – CÂMARA MUNICIPAL DA MOITA, Sobre informação que os sacos de entulho junto 

ao CAVA já foram recolhidos 

 Tomado conhecimento e entregue ao responsável 

 

1336 – CÂMARA MUNICIPAL DA MOITA, Sobre informação que os problemas na calçada 

na Rua 1º de Maio já estão resolvidos 

Tomado conhecimento e entregue ao responsável 

 

1337 – PROFª CARLA AMADO/ESCOLA BÁSICA Nº 3, Sobre pedido de caruma para dia 11 

Novembro 

 Tomado conhecimento e entregue aos serviços 

 

1338 – CÂMARA MUNICIPAL DA MOITA, Sobre edital das deliberações da Sessão da 

Assembleia Municipal realizada a 29 de Outubro 

Tomado conhecimento e entregue ao responsável 

 

1339 – AUTORIDADE NACIONAL DE EMERGÊNCIA E PROTEÇÃO CIVIL, Sobre convite 

para participar no Webinário “Apoio às populações em tempos de Pandemia”, dia 4 

Novembro 

 Tomado conhecimento e entregue ao responsável 

 

1340 – RUMO – COOPER. DE SOLIDARIEDADE SOCIAL, CRL, Sobre pedido de apoio 

financeiro 

 Tomado conhecimento e entregue ao responsável 

 

1341 – SIMARSUL, Sobre convite para o Webinar de apresentação do Quadro Estratégico de 

Compromisso 

 Tomado conhecimento e entregue ao responsável 

 

1342 – CÂMARA MUNICIPAL DA MOITA, Sobre envio as notícias dadas à Comunicação 

Social 

 Tomado conhecimento e entregue ao responsável 
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1343 – MELISSA FERREIRA, Sobre reclamação acerca de poluição sonora na Praceta dos 

Ferroviários relativo aos horários e utilização do campo de Futsal 

 Tomado conhecimento e entregue ao responsável 

 

1344 – CÂMARA MUNICIPAL DA MOITA, Sobre pedido de limpeza dos algerozes na EB nº 

1 na Baixa da Banheira 

 Tomado conhecimento e entregue aos serviços 

 

1345 – MELISSA FERREIRA, Sobre agradecimento pela resposta acerca da reclamação de 

poluição sonora relativa ao campo de futsal da Zona Sul 

 Tomado conhecimento e entregue ao responsável 

 

1346 – AMBROCAR, Sobre reclamação em relação a habitação que se encontra junto à 

oficina 

 Tomado conhecimento e entregue ao responsável 

 

1347 – MARIA CARMO/UGT, Sobre convite para participar no Webinar: “Prevenção do 

cancro relacionado com o Trabalho”, dia 5 Novembro 

 Tomado conhecimento e entregue ao responsável  

 

1348 – NOS – ASSOCIAÇÃO DE PAIS TEC. PARA INT. DEFICIENTE, Sobre divulgação de 

newsletter de Setembro/Outubro 

 Tomado conhecimento e arquivar 

 

1349 – TERESA CARDEIRA, Sobre informação que já foi fechada a tampa da caixa de 

esgoto da Rua das Beiras, junto ao nº 72 Baixa da Banheira 

 Tomado conhecimento e entregue ao responsável 

 

1350 – ANDREIA CABRAL, Sobre reclamação acerca de barulho proveniente da utilização 

do campo de futsal na Praceta dos Ferroviários na Baixa da Banheira 

 Tomado conhecimento e entregue ao responsável 

 

1351 – ANAFRE, Sobre convite da ACIST para o XXIV Encontro Nacional de PME’s do 

Sector das Telecomunicações, dia 17 Novembro 

 Tomado conhecimento e entregue ao responsável 

 

1352 – ANA SOFIA PEREIRA/MUNICIPE, Sobre pedido de intervenção urgente na Rua 8 de 

Março no Vale da Amoreira, por esta se encontrar cheia de buracos 

 Tomado conhecimento e entregue ao responsável 

 

1353 – WORK VIEW – SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO, Sobre solicitação da 

submissão do relatório único 2019 

 Tomado conhecimento e entregue ao responsável 

 

1354 – SINDICATO NAC. TRAB. ADMIN. LOCAL, Sobre envio de informações 

 Tomado conhecimento e entregue ao responsável 
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REPRESENTAÇÕES  

 

 

- URAP – Filme 5 dias e 5 noites 

 

- Comissão Municipal de Toponímia 

 

 

 

 

 

 

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: 

 

 

 

 

 


