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Ata nº1/17 

-------- Ao décimo nono dia do mês de Abril do ano de dois mil e dezassete, pelas vinte e uma horas 
e trinta minutos, reuniu na sede da União de Freguesias, em sessão ordinária, a Assembleia da União 
de Freguesias de Glória do Ribatejo e Granho, com a presença dos seguintes membros: Isabel 
Pereira, Diogo Modesto, António Oliveira, Cidália Caneira, Nuno Monteiro, Eduardo Pratas, Filipa 
Monteiro, Dina Monteiro e Vítor Arroz em substituição de Vânia Pereira. ---------------------------------- 
--------No Período antes da ordem do dia o membro Nuno Monteiro questionou o senhor Presidente 
sobre a situação do moinho do cemitério do Granho. O Presidente do Executivo respondeu que os 
orçamentos para um moinho novo eram muito altos, pelo que se encontrou uma alternativa mais 
barata, através de um serralheiro, mas demoraria mais tempo. ----------------------------------------------- 
--------Nuno Monteiro questionou o porquê de ser a Câmara Municipal a intervir nos arranjos do 
gradeamento do ringue do Granho, o Presidente do Executivo respondeu que a falta de serralheiros 
ao serviço da União de Freguesias levou a que fosse um serralheiro da Câmara Municipal a efectuar 
o serviço. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------- Nuno Monteiro quis saber o resultado do concurso de empreitada de construção do projecto 
Jackson. O Presidente do Executivo respondeu que nenhuma empresa concorreu pelos valores 
apresentados, pelo que iria haver uma nova assembleia. Nuno Monteiro lamentou o estado em 
ficaram algumas estradas e passeios após intervenção das Águas do Ribatejo, ao que o Presidente 
do Executivo acrescentou que foram tiradas e enviadas fotografias para a empresa, que diz serem 
situações da responsabilidade do promotor. Nuno Monteiro questionou ainda qual a finalidade da 
intervenção que está a ser feita no furo de água da Rua de Muge. O Presidente do Executivo 
respondeu que vai ser aproveitado para abastecimento de água dos bombeiros, sede do Motoclube 
e sede da Protecção Civil. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------- O membro Eduardo Pratas questionou para quando estão previstas as obras no recinto das 
Festas do Granho, pois ao avançar antes da festa poderiam condicionar o recinto. O Presidente do 
Executivo repondeu que o projecto do estaleiro está entregue a um arquitecto e pode avançar antes 
da festa ou não, conforme o avanço do processo. Eduardo Pratas alertou ainda para os buracos no 
alcatrão, em algumas estradas no Granho. O Presidente do Executivo disse que a equipa do alcatrão 
esteve na Glória e vinha agora para o Granho. ---------------------------------------------------------------------- 
-------- O membro Vitor Arroz lamentou não haver orçamento para o moinho do cemitério do 
Granho, situação que se arrasta à 3 anos. ----------------------------------------------------------------------------                                               
--------Seguiu-se o período da ordem de trabalhos, do qual constavam os seguintes pontos:----------- 
1. Leitura e Aprovação da Acta nº4/16 desta Assembleia;------------------------------------------------------- 
2. Apreciação e Votação das Contas de Gerência 2016;----------------------------------------------------------- 
3. Inventário de Existências, para conhecimento;------------------------------------------------------------------ 
4. Apreciação do Resumo de Actividades do 1º Trimestre de 2017;------------------------------------------- 
5. Informações Diversas. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------No ponto número um, o membro Dina Monteiro mencionou que faltava transcrever na ata a 
moção da CDU “40 anos das primeiras eleições autarquicas” e transcrever o documento que o BE 
apresentou. Foi o ponto número um aprovado por unanimidade. --------------------------------------------
--------No ponto número dois o membro Nuno Monteiro questionou o valor de 5817,93€, na rubrica 
Outros serviços. O Presidente do Executivo respondeu que, entre outros serviços, contempla por 
exemplo os pagamentos de abrir e fechar o cemitério e abrir e fechar as casas de banho Nuno 
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Monteiro questionou ainda a que se referem a aquisição de veículos e grandes reparações. O 
Presidente do Executivo respondeu que se referem à aquisição de um corta-relvas e prestação da 
carrinha e repação e manutenção de dumpers e tractores. Os membros Dina Monteiro e Cidália 
Caneira, questionaram o valor elevado de abonos para falhas pagos ás administrativas. O Presidente 
do Executivo respondeu que o valor é alto porque existem 3 tesoureiras. Foi o ponto número dois 
aprovado com 6 votos favoráveis e 3 abstenções por parte da CDU. -----------------------------------------
--------O ponto número três foi apresentado, mostrando falta de algumas amortizações. ---------------
--------No ponto número quatro o membro Vitor Arroz pediu para esclarecer melhor o ponto 9.12, 
relativo ao apoio ao Centro de Dia da Glória na aquisição de uma carrinha. O Presidente do Executivo 
esclareceu que se trata de um apoio na aquisação de uma nova carrinha para transporte de utentes. 
--------No ponto número cinco o Presidente do Executivo deu a conhecer que o concurso para 
pedreiro está em curso, os testes já foram feitos, houve apenas 1 concorrente. Enalteceu o apoio 
dado às instituições e colectividade e mencionou serviços diversos como, corte de de ervas, limpeza 
geral do pavilhão, higienização das casas de banho públicas, extinção da praga de abelhas no 
cemitério da Glória, novas árvores junto ao pavilhão, embelezamento da rotunda à entrada da 
Glória e novas placas de informação de freguesia e indicação prontas a montar.-------------------------- 
--------Acabada o ordem de trabalhos a Presidente da Assembleia abriu a sessão ao público.----------
--------O freguês Joaquim Ventura lamentou o fraco investimento no Granho por parte da União de 
Freguesias, indicou que se devia fazer uma limpeza ao recinto das Festas do Granho e questionou 
como se processam os pagamentos aos funcionários que não são funcionários da União de 
Freguesias. O Presidente do Executivo respondeu que é passado um recibo.------------------------------- 
--------O freguês Luís Magriço indicou várias situações, tais como, o trabalho da máquina niveladora 
entre o Granho e Raposa, que parou a meio, necessidade de intervir na estrada entre o Granho e os 
Foros de Benfica, colocar placas de sinalização na obra da rotunda, visto que esta demorada, a falta 
de um sinal Stop entre a Rua da Escola e Rua dos Casais, no Granho e a necessidade de curar as 
ervas nas bermas das estradas. O Presidente do Executivo disse que a niveladora parou a meio 
devido ao barro na estrada e a intervenção na estrada entre o Granho e os Foros de Benfica está 
condicionada por queixa de um proprietário de um terreno. Luís Magriço questionou ainda a 
previsão para alcatroamento da Rua Principal. O Presidente do Executivo respondeu que assim que 
obra estiver concluída avança o alcatroamento.-------------------------------------------------------------------- 
--------Nada mais havendo a tratar deu a Presidente da Assembleia por encerrada a sessão da qual 
se lavra a presente acta que depois de lida e aprovada vai ser assinada.------------------------------------- 
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