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UNIÃO DAS FREGUESIAS 

 DE 

  BAIXA DA BANHEIRA E VALE DA AMOREIRA 

 

 

 ACTA Nº 30-UF/2014 
 

 

 

30/07/2014 

                       (Pública) 

 

  Aos trinta dias do mês de Julho de dois mil e catorze, pelas vinte e uma horas, 

na Associação de Reformados e Idosos “O Norte”, 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 GREGÓRIO, dos Vogais LARA MARIA ANJOS 

PAISANA, ROGÉRIO PAULO GONÇALVES SANTOS e JÚLIO MANUEL LAMPREIA NEVES 

PINTO, sendo justificada a falta do Vogal PEDRO MIGUEL DIAS PINHAL. 

 
 

CORRESPONDÊNCIA 

 

 

1528 – ABAIXO ASSINADO / MORADORES, Sobre a inquilina do prédio da Rua Presidente 

Manuel Teixeira Gomes, Lote 12, Vale da Amoreira, ter a casa em estado com cheiro 

nauseabundo e sujo, com lixo 

 Tomado conhecimento e entregue ao responsável 

 

1529 – ANA LINO / MUNICIPE, Sobre buraco na calçada da entrada do prédio, Rua Clube 

União Banheirense O Chinquilho 

 Tomado conhecimento e entregue ao responsável 

 

1530 – ANDRÉ CAPELO, Sobre pedido de estágio profissional 

 Tomado conhecimento e entregue ao responsável 

 

1531 – JOAQUIM SEBASTIÃO DA SILVA GODINHO, Sobre anomalias na via pública várias 

situações 

 Tomado conhecimento e entregue ao responsável 

 

1532 – LUISA VERA, Sobre agradecimento por alguns dos pedidos já terem sido realizados 

 Tomado conhecimento e entregue ao responsável 
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1533 – LUIS BOTELHO, Sobre pedido de apoio / envio de petição Referendo - Vida 

 Tomado conhecimento e arquivar 

 

1534 – CLDS MOITA/PROJECTO COMUNITÁRIO ENTRE NÓS, Sobre informação de ações 

de formação para dirigentes associativos 

 Tomado conhecimento e entregue ao responsável 

 

1535 – DUDI - EMBALAGENS, Sobre apresentação de emblemas bordados 

 Tomado conhecimento e arquivar 

 

1536 – HACETS EVENTOS, Sobre informação de eventos realizados 

 Tomado conhecimento e arquivar 

 

1537 – ESCOLA SUP. TEC. DO BARREIRO, Sobre agradecimento pelas felicitações recebidas 

durante a tomada de posse 

 Tomado conhecimento e arquivar 

 

1538 – GABRIELA DUARTE/MUNICIPE, Sobre pedido de intervenção na reparação de 

buracos existentes na Rua Parque Estrela Vermelha 

 Tomado conhecimento e entregue ao responsável 

 

1539 – GRUPO PARLAMENTAR P.C.P., Sobre divulgação do balanço da atividade dos 

deputados eleitos pelo círculo de Setúbal 

 Tomado conhecimento e arquivar 

 

1540 – ASSOCIAÇÃO DE REF.PENS.IDOSOS “O NORTE”, Sobre pedido de pianha e porta 

bandeiras 

 Tomado conhecimento e entregue aos serviços 

 

1541 – ASSOCIAÇÃO DE REF.PENS.IDOSOS “O NORTE”, Sobre convite para 29º 

aniversário da associação 

 Tomado conhecimento e entregue ao responsável 

 

1542 – GRUPO DESPORTIVO CULT.TRAB.C.M.MOITA, Sobre divulgação de aulas de 

Zumba Fitness no Gaio-Rosário 

 Tomado conhecimento e entregue ao responsável 

 

1543 – SETÚBAL EM REDE, Sobre envio destaques da semana 

 Tomado conhecimento e arquivar 

 

1544 – AERLIS, Sobre pedido de integração de estagiários – Admir Borges, Anildo carvalho, 

Bruno Silva, Carlos Almada e Alex Santos 

 Tomado conhecimento e entregue ao responsável 
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1545 – AGRUPAMENTO ESCOLAS DA MOITA / ESCOLA SECUNDÁRIA MOITA, Sobre 

envio de aprovação da moção “Em defesa dos Cursos profissionais no Agrupamento de 

Escolas da Moita” 

 Tomado conhecimento e arquivar 

 

1546 – POLICIA SEGURANÇA PÚBLICA – DIVISÃO DO BARREIRO, Sobre notificação de 

pagamento de multa 

 Tomado conhecimento e entregue aos serviços 

 

1547 – REDE EMPREGABILIDADE BARREIRO/MOITA, Sobre informação de presença da 

Rumo na MEI, nas Festas do Barreiro 

 Tomado conhecimento e arquivar 

 

1548 – JOAQUIM MUCHACHO, Sobre exposição de banco em pedra partido/pedido de 

intervenção na Rua Francisco Lázaro 

 Tomado conhecimento e entregue ao responsável 

 

1549 – CENTRO SOCIAL PAROQUIAL-ATL OS PINTAINHOS, Sobre pedido de apoio para 

deslocação de crianças para piscinas 

 Tomado conhecimento e entregue ao responsável 

 

1550 – ANAFRE – DELEGAÇÃO DISTRITAL DE SETÚBAL, Sobre divulgação do balanço da 

atividade dos deputados do PCP 

 Tomado conhecimento e arquivar 

 

1551 – ANAFRE – DELEGAÇÃO DISTRITAL DE SETÚBAL, Sobre envio de informações 

 Tomado conhecimento e arquivar 

 

1552 – CÂMARA MUNICIPAL DA MOITA, Sobre encaminhamento de reclamação de 

munícipe acerca de falta de pedra da calçada na Rua Michel Giacometti 

 Tomado conhecimento e entregue ao responsável 

 

1553 – CATARINA RAMALHO - LIMPEZAS, Sobre apresentação de empresa / pedido de 

reunião 

 Tomado conhecimento e entregue ao responsável 

 

1554 – BINTA BANGURÁ, Sobre pedido de cedência do espaço junto ao Cava para convívio 

de aniversário 

 Tomado conhecimento e entregue ao responsável 

 

1555 – N C H - PROQUEME, Sobre apresentação de orçamento de Kit ADAC 

 Tomado conhecimento e entregue ao responsável 
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1556 – PROJECTO ESCOLHAS VA-E5G, Sobre envio de relatório de avaliação do projeto e a 

ata da 11ª reunião 

 Tomado conhecimento e arquivar 

 

1557 – CENTRO REF.PENS.V.AMOREIRA (CRIVA), Sobre convite para sessão de abertura 

das comemorações da instituição dia 13 Setembro 

 Tomado conhecimento e entregue ao responsável 

 

1558 – ESCOLA SECUNDÁRIA DA BAIXA DA BANHEIRA, Sobre envio de documentação da 

avaliação externa da ESBB 

 Tomado conhecimento e entregue ao responsável 

 

1559 – SANTOS PEREIRA & ASSOCIADOS-SOC.ADVOGADOS RL, Sobre envio de 

informações  

 Tomado conhecimento e arquivar 

 

 

 

DELIBERAÇÕES 

 

 

Proposta de Contrato de Tarefa/Avença 

 

Foi aceite por unanimidade pelo Executivo fazer o contrato de tarefa/avença com o Senhor 

Eduardo Jorge Cachouchas Romão Santiago pelo período de 6 (seis) meses com inicio em 1 de 

Agosto ed 2014, pelo montante de 3.395,00 € (Três mil trezentos e noventa e cinco euros), 

sendo repartido pelo valor de 565,83 € (Quinhentos e sessenta e cinco euros e oitenta e três 

cêntimos) mensais. 

 

 

- O Executivo deliberou por maioria com o voto contra do Presidente, pagar a multa de mau 

estacionamento do funcionário Álvaro, no valor de 30 € (Trinta euros) excecionalmente e na 

condição de não se repetir no futuro. 

 

- O Executivo deliberou fazer o pagamento à Empresa Manuel da Graça Peixito no valor de 

1.845,00 € (Mil oitocentos e quarenta e cinco euros) por trabalhos efetuados na Escola D. 

João I. 

 

- O Executivo deliberou atribuir um apoio de 400,00 € (Quatrocentos euros) ao atleta Raul do 

Kickboxing do Chinquilho para deslocação a Itália, para o Campeonato do Mundo. 
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REPRESENTAÇÕES 

 

 

 Festa de abertura das Festas de Alhos Vedros. 

 Festival Blues – Espanha. 

 

 

E nada mais havendo a tratar foi pelo Senhor Presidente encerrada a reunião e para constar 

se lavrou a presente ata 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: 

 


