ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE GLÓRIA DO RIBATEJO E GRANHO

Acta nº4/14
---------- Ao vigésimo nono dia do mês de Dezembro do ano de dois mil e catorze, pelas vinte e uma
horas, reuniu na sede da Junta de Freguesia, em sessão ordinária, a Assembleia da União das
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
e Vítor Arroz e Dina Monteiro em substituição de Vânia Pereira e Zeferino Pereira.-----------------No período antes da ordem do dia a Presidente da Assembleia leu uma carta de Aurea Gonçalves
para o Executivo, onde pedia apoio financeira para a ajudar a sustentar os encargos com a sua
filha na prática desportiva de futebol na região de Lisboa, nomeadamente para as suas
deslocações. Os membros da assembleia estavam todos de acordo que o executivo participasse na
ajuda à atleta, mas a resposta do Executivo a este apelo foi negativa. O membro António Oliveira
deu os parabéns ao Executivo da União de Freguesias e da Câmara Municipal pelo trabalho
desenvolvido até agora e questionou se havia conhecimento da estrada entre o Granho e os Foros
de Benfica estar submersa. O Presidente do Executivo respondeu que houve descarga das
barragens.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O membro Filipa Monteiro apresentou uma Moção denominada "Pela reposição imediata das
35h". A Moção foi aprovada com oito votos favoráveis e um voto contra do PS. O membro Nuno
Monteiro questionou o Executivo sobre: as senhas de presença das assembleias, a não aplicação
da proposta de transparência da gestão, a escritura do terreno no Granho, o contrato do estaleiro
com as Águas do Ribatejo, as repavimentações no Granho pelas Águas do Ribatejo, o
rebentamento de uma conduta na Rua de Muge, o corte de árvores no Rossio, a falta de duas
sargetas na Travessa da Liberdade e a acção do Executivo relativamente à denúncia pública na
última assembleia. O Presidente do Executivo respondeu que a acta já se encontra no site e
orçamento vai estar quando estiver aprovado, a escritura do terreno no Granho está a ser tratada,
o terreno para o estaleiro já foi cedido, as repavimentações no Granho seguem quando chegar o
alcatrão, a conduta já está a ser reparada, o corte de árvores no Rossio serviu para novo
rebentamento em copa das mesmas, as sargetas foram roubadas, em relação à denúncia pública,
já se falou com o proprietário do terreno e as senhas de presença não foram entregues por falha
dos funcionários. O membro Dina Monteiro apresentou uma Moção denominada "Revogação do
aumento do horário de trabalho nos serviços". A Moção foi aprovada com oito votos favoráveis e
um voto contra do PS.----------------------------------------------------------------------------------------------------Seguiu-se o período da ordem de trabalhos, da qual constavam os seguintes pontos:-----------------

1: Aprovação da ata nº3 desta Assembleia;-----------------------------------------------------------------------2: Apreciação do Resumo de Actividades do quarto trimestre de 2014; ----------------------------------3: Acordo de Execução entre o Município de Salvaterra de Magos e a União de Freguesias de
Glória do Ribatejo e Granho e Contrato Inter-administrativo - Minutas para aprovação;------------4:Plano de Actividades 2015;------------------------------------------------------------------------------------5:Orçamento e Grandes Opções do Plano (Plano Plurianual de Investimentos e Actividades mais
relevantes) para o ano 2015 - Para Aprovação;-------------------------------------------------------------------6: Mapa de Pessoal para 2015 - para Aprovação;----------------------------------------------------------------7: Regulamento e Tabela Geral de Taxas e Licenças - Ano 2015;---------------------------------------------8: Regulamento de Licenciamento de Actividades Diversas;----------------------------------------------------9: Informações Diversas.-----------------------------------------------------------------------------------------------O ponto número um foi aprovado com sete votos a favor e duas abstenções de Victor Arroz e Dina
Monteiro, por não terem estado presentes na última reunião.--------------------------------------------No segundo ponto o Presidente do Executivo mencionou que falta no ponto 6 a aquisição de um
corta-mato, um abre valas e um atomizador. O membro António Oliveira realçou o apoio do
Executivo às colectividades do Granho.O membro Nuno Monteiro questionou no ponto 1.5 a
conclusão e delimitação da pista de manutenção, no ponto 2 a quem fica os encargos financeiros
da lancilagem e calçada e no ponto 8 o valor total dado às colectividades do Granho. O Presidente
do Executivo respondeu que no meio da pista os trabalhos estavam concluídos e o seguimento
estava a ser estudado, os encargos com a calçada ficavam a cargo da União de Freguesias e o
pedreiro e material a cargo da Câmara Municipal e foram dados 5000€ às colectividades do
Granho, já mencionado na última reunião.------------------------------------------------------------------------No terceiro ponto a CDU e o BE apresentaram uma declaração de voto. Foi o terceiro ponto
aprovado com quatro votos a favor do PS, três votos contra da CDU e duas abstenções do BE . –
No quarto ponto o membro Nuno Monteiro mencionou a existência de uma palete de tijolo em
local impróprio no cemitério da Glória e questionou o material de construção do alpendre. O
Presidente do Executivo respondeu que a palete será retirada quando a máquina para mover a
palete estiver disponível e que o alpendre será feito em madeira. Foi o ponto quatro aprovado
com seis votos a favor e três abstenções da CDU. ---------------------------------------------------------------O quinto ponto foi aprovado com seis votos a favor e três abstenções da CDU.------------------------O sexto ponto foi aprovado por unanimidade. -------------------------------------------------------------------O sétimo ponto foi aprovado por unanimidade.------------------------------------------------------------------O oitavo ponto foi aprovado por unanimidade.---------------------------------------------------------Acabada a ordem de trabalhos a Presidente da Assembleia abriu a sessão ao público. O freguês
Rogério mencionou que foi feito pelo CBES, em 2006, o pedido de um terreno para se fazer um
CBES efectivo, com apoios comunitários e que a obra do alpendre em Janeira estará concluída.
Lembrou ainda que no dia 23 de Janeiro de 2015 se comemora os 30 anos de CBES. O freguês
Francisco Madelino, relativamente ao assunto da denuncia pública, alertou que a estrada está
estreitada e o marco de marcação da estrema não está no local correcto. Abordou também a
evolução económica e demográfica na Glória, lamentando a estagnação, se não mesmo o
retrocesso da mesma.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------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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