
 

 

Ata nº 17/2014 

Aos seis dias do mês de Novembro do ano de dois mil e catorze, reuniu em sessão 

ordinária o executivo da União de Freguesias de Glória do Ribatejo e Granho no 

edifício Sede da União de Freguesias na Glória do Ribatejo, pelas vinte e uma horas, 

com a presença de todos os seus elementos e com a seguinte ordem de trabalhos: -----

---------Ponto um- Correspondência recebida e informações.------------------------------------

----------Ponto dois- Requerimentos para compra de duas sepulturas.-------------------------

----------Ponto três- Aquisição de Abre valas. ---------------------------------------------------------

----------Ponto quatro- Aquisição de Roçadora (corta mato). -------------------------------------

----------Ponto cinco- Aquisição de Pulverizador 400 litros. ---------------------------------------

---------Ponto seis- Alteração Orçamental da despesa.---------------------------------------------

-------Ponto sete- Assuntos de interesse para a freguesia.----------------------------------------

-------Abriu a reunião o Senhor Presidente, e de seguida o Senhor Secretario leu em voz 

alta a ata da reunião anterior a qual foi aprovada por unanimidade. -------------------------

------ Ponto um, o Senhor Presidente deu conhecimento da correspondência recebida e 

de alguns assuntos relacionados com a união de freguesias. ------------------------------------

----A destacar um ofício da Casa Cadaval enviado á Câmara Municipal de Salvaterra de 

Magos e que a União de Freguesias teve conhecimento a autorizar a reparação da 

estrada do Pedreiro (Granho – Foros de Benfica), bem como a limpeza da Fonte e zona 

envolvente da Barreira Vermelha.-----------------------------------------------------------------------

Ponto dois, o senhor Presidente apresentou dois requerimentos para compra de 

sepulturas perpetuas simples com emparedamento de: ----------------------------------------

1- Silvia Oliveira Gomes da Costa para seu falecido pai, Custódio Gomes da Costa; cova 

41 – E, lote 1108, cemitério III da Gloria do Ribatejo, foi o mesmo aprovado por 

unanimidade. ------------------------------------------------------------------------------------------------

2- Francisco Caneira Madelino para seu falecido pai, João Maria Madelino, cova 37 – D, 

lote 1083, cemitério III da Gloria do Ribatejo, foi o mesmo aprovado por unanimidade.-

Ponto três, deliberamos por unanimidade Adquirir um Abre Valas usado marca galucho 

á empresa Carmo & Apolinário, Lda. com sede em Benfica do Ribatejo e contribuinte 

número 502155477, pelo valor de Quatrocentos e cinquenta euros (450€) mais iva a 

taxa legar, visto esta ter sido a melhor proposta recebida e tratar-se de uma alfaia 

muito importante para a limpeza de pequenas linhas de água da união de Freguesias. -

--------- 



 

 

 

Ponto quatro, deliberamos por unanimidade Adquirir um Corta mato (Capinadeira) 

Nova de 1.6 metros Reforçada e descentrável, á empresa Brás Agrícola-António 

Regado Neves Brás Unipessoal LDA com sede em Esposende, contribuinte número 

513252711; pelo valor de mil e quatrocentos e trinte e dois euros (1432€) mais iva a 

taxa legar, visto esta ter sido a melhor proposta recebida e tratar-se de uma alfaia 

muito útil para o corte de erva e pequenos arbustos na união de Freguesias. --------------

-------------------------------Ponto cinco, deliberamos por unanimidade Adquirir um 

Pulverizador novo de quatrocentos litros da marca Tomix á empresa AgriDirect, com 

sede em Azeitada- Benfica do Ribatejo, contribuinte número 508009820 pelo valor de 

mil e quatrocentos euros (1400€) mais iva a taxa legar, visto esta ter sido a melhor 

proposta recebida e tratar-se de uma alfaia indispensável para efetuar-mos a cura das 

infestantes que crescem nos passeios e outros locais na união de Freguesias. -------------

---------------------Ponto seis, o senhor tesoureiro apresentou a 10ª Alteração 

Orçamental da Despesa; devido à necessidade de algum reforço e reajusto nalgumas 

rubricas da classificação 01 01 (despesas com pessoal, remunerações certas e 

permanentes) pelo motivo de haver alguns ajustes na contratação de pessoal e nos 

acordos ocupacionais (04 08 02), houve então necessidade de alterar nas rubricas que 

estavam com dotação a mais, sendo o mesmo aprovado por unanimidade. ----------------

---------------------------------------------------Ponto sete, o senhor tesoureiro solicitou ao 

senhor Presidente que envie um ofício á empresa Águas do Ribatejo a solicitar a rápida 

resolução do problema da falta de saneamento básico nas ruas 25 de Abril e 1º de 

Dezembro na Freguesia do Granho.----Nada mais havendo a tratar o senhor presidente 

deu por encerrada a reunião e para que conste lavrou-se a presente ata, que há-de ser 

lida e submetida aprovação na próxima reunião do executivo e eu Leonel Fonseca 

Secretario deste executivo a minutei. --------- 
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_______________________________________ 

 



 

 

 

 

 


