ATA DA DÉCIMA QUARTA SESSÃO ORDINÁRIA
DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE FERMENTELOS
REALIZADA AOS VINTE E SEIS DIAS DE ABRIL DE
DOIS MIL E DEZASSETE

ATA NÚMERO CATORZE

Aos vinte e seis dias do mês de abril de dois mil e dezassete, pelas vinte e uma horas e trinta minutos, realizou-se
uma sessão ordinária da Assembleia de Freguesia de Fermentelos, na sede da Junta de Freguesia de Fermentelos,
regularmente convocada pelo seu Presidente e com a presença de: Alfredo Santos, Artur Neves, Gabriel Pires, Luísa
Dias, Olga Pinho, Patrícia Abrantes e Rui Moreto. ----------------------------------------------------------------------------------------Pedro Inácio foi substituído por Patrícia Abrantes e João Gomes foi substituído por Artur Neves. --------------------------Estiveram ausentes: Helena Timóteo e Sérgio Dias. --------------------------------------------------------------------------------------O Executivo da Junta de Freguesia fez-se representar pelo Presidente Carlos Nolasco, a Secretária Rosa Moreto e o
Tesoureiro Mário Pinhal. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A sessão teve a seguinte ordem de trabalhos: --------------------------------------------------------------------------------------------Ponto um: período destinado à intervenção do público; -------------------------------------------------------------------------------Ponto dois: leitura e aprovação da ata da sessão anterior; ----------------------------------------------------------------------------Ponto três: período antes da ordem do dia; -----------------------------------------------------------------------------------------------Ponto quatro: período da ordem do dia; ---------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto quatro ponto um: apreciação, discussão e votação da conta de gerência relativa ao ano de 2016; -----Ponto quatro ponto dois: Revisão Orçamental – Saldo de Gerência 2016; ----------------------------------------------Ponto quatro ponto três: outros assuntos de interesse para a Freguesia; -----------------------------------------------No ponto um - período destinado à intervenção do público, não se registou qualquer intervenção. ----------------------No ponto dois - leitura e aprovação da ata da sessão anterior, procedeu-se à leitura da ata número treze, tendo a
mesma sido votada e aprovada por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------------------No ponto três - período antes da ordem do dia, registaram-se as intervenções de Artur Neves, Olga Pinho, Rui
Moreto e Luísa Dias. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Artur Neves informou que vai ser construído um Parque Infantil dentro da Escola EB 23 Professor Artur Nunes Vidal
Fermentelos. Este parque havia sido uma reivindicação da Associação de Pais junto da Câmara Municipal de Águeda.
Olga Pinho chamou a atenção para o possível esgoto a céu aberto na Rua do Vale da Murta. --------------------------------Rui Moreto, no seguimento da comunicação de Artur Neves, indagou o Executivo se iriam ter alguma alçada sobre o
Parque Infantil. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Luísa Dias questionou o Executivo para saber se o mesmo já haveria sido abordado pela Câmara Municipal de
Águeda (CMA) relativamente às obras que estão a ser feitas no Parque do Emigrante, inscritas no Orçamento
Participativo, pois não estão a ser feitas conforme o plano. ---------------------------------------------------------------------------Carlos Nolasco, Presidente da Junta de Freguesia, começou por agradecer ao Artur Neves a notícia da construção do
Parque Infantil, pois mais uma vez a CMA nada comunicou à Junta de Freguesia. Como tal, e em resposta à
intervenção de Rui Moreto, informou que a gestão do Parque será da total responsabilidade da CMA. -------------------Em resposta ao exposto por Olga Pinho, Carlos Nolasco disse que, coincidentemente, teria voltado a ser alertado na
noite anterior para o mau cheiro na Rua do Vale da Murta, possivelmente oriundo de um esgoto a céu aberto vindo
de habitação particular. Explicou que já havia informado a ADRA e que a mesma assumiu a responsabilidade e
compromisso de tratar da situação. O Presidente da Junta sublinhou que conta que a situação se resolva nos
trâmites normais, mas se tal assim não acontecer terá de voltar a comunicar a situação às entidades competentes,
nomeadamente à ADRA outra vez, CMA e Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente (SEPNA). ---------------------Carlos Nolasco, acerca da intervenção de Luísa Dias, explanou que tem dado algum apoio nas obras do Parque do
Emigrante em pequenos detalhes para o qual é solicitado ou que lhe saltam à vista, mas não tem tido uma forte e
ativa participação visto tratar-se de um projeto da CMA no âmbito do Orçamento Participativo. Sobre este assunto
detalhou que foi contactado por Daniela Herculano, da CMA, que o questionou sobre a existência de um ponto de
água no Parque do Emigrante (uma vez que o projeto contempla um pequeno bebedouro) ao que o mesmo
respondeu não existir, tendo informado os pontos mais próximos de água de onde seria exequível fazer um ramal
para o bebedouro. O Presidente da Junta aproveitou para informar os membros da Assembleia e presentes no
público que a Junta de Freguesia se comprometeu com o pagamento mensal da fatura da água do bebedouro. Na
sua intervenção Carlos Nolasco disse que gostaria que a esfera armilar que desapareceu voltasse a figurar no Parque
do Emigrante. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nas comemorações do vinte e cinco de Abril, Daniela Herculano interpelou Carlos Nolasco para o informar de que a
CMA não iria tratar do ponto de água nem da esfera armilar. Carlos Nolasco deixou patente que concorda que a
CMA não comparticipe a esfera armilar, visto não fazer parte do projeto. Mas que discorda da questão do ponto de
água, pois está inscrito no projeto. No entanto a Junta de Freguesia já está a tomar diligências para apurar o custo do
ramal na eventualidade de a CMA não assumir este custo. ----------------------------------------------------------------------------Visto ser do interesse da Junta de Freguesia, a mesma irá mandar construir uma esfera armilar com materiais mais
baratos do que a que existia anteriormente. -----------------------------------------------------------------------------------------------Artur Neves voltou a intervir para questionar acerca do Busto do Dr. Francisco Sá Carneiro que estava no Parque do
Emigrante, ao que Carlos Nolasco respondeu que foi roubado, mas que o PSD mandou fazer um busto sem ser em
bronze que irá ser lá colocado. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------No ponto quatro ponto um - apreciação, discussão e votação da conta de gerência relativa ao ano de 2016, o
Presidente da Junta, Carlos Nolasco, usou da palavra para explicar aos presentes que a interpretação da
documentação da conta de gerência é difícil e deriva do programa informático utilizado. ------------------------------------Artur Neves interveio para reiterar que o documento é de facto de difícil análise e aproveitou para indicar que
conhece outras freguesias, que não no Concelho de Águeda, que têm relatórios de mapas de execução orçamental
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bastante explícitos. Artur Neves queixou-se que o mapa de execução orçamental apresentado pelo Executivo da
Junta de Freguesia de Fermentelos tem bastantes rubricas “outros” com valores elevados, que deixam lugar a
dúvidas. Propôs por isso que essa rubrica deixasse de existir com valores elevados atribuídos. Quando houvesse
valores elevados deveriam ser detalhados. -------------------------------------------------------------------------------------------------Rui Moreto concordou que seria interessante a rubrica “outros” ser mais detalhada e questionou a possibilidade de,
sabendo-se que este é um programa informático que a CMA implementou nas Juntas de Freguesia do Concelho, se
seria possível desconstruir um pouco a rubrica “outros”, tornando-a mais legível e transparente. --------------------------Em resposta às intervenções, Carlos Nolasco reiterou que o programa informático foi imposição da CMA e que nada
há a fazer. O que há a fazer é o Executivo esclarecer os presentes acerca dos valores inscritos na rubrica “outros” e
foi o que foi feito pelo Executivo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------Registou-se a intervenção de Rosa Moreto que reafirma que o programa informático é obsoleto. -------------------------Registou-se também a intervenção de Artur Neves que pediu explicações acerca do porquê da execução orçamental
ter sido apenas de um ponto vinte por cento no ponto dois ponto cinco ponto zero do documento Resumo da
Execução das Grandes Opções do Plano. Carlos Nolasco explicou que se tratou apenas de na prática as verbas terem
entrado em outras rubricas mais adequadas. ----------------------------------------------------------------------------------------------Posta a votação, a conta da gerência relativa ao ano de dois mil e dezasseis foi aprovada por unanimidade. ------------No ponto quatro ponto dois - Revisão Orçamental – Saldo de Gerência 2016, Carlos Nolasco tomou da palavra para
esclarecer que esta revisão só poderia ser feita depois de aprovada a conta de gerência do ano de dois mil e
dezasseis e explicar o que será feito com os vinte e sete mil duzentos e trinta e três euros que transitaram de dois
mil e dezasseis para dois mil e dezassete. ---------------------------------------------------------------------------------------------------Na revisão orçamental foram incrementados sete mil euros aos vinte e sete mil duzentos e trinta e três euros, tendo
isto apenas se tratado do transitar de uma rubrica para outra do valor mencionado. ------------------------------------------A Revisão Orçamental – Saldo de Gerência 2016 foi votada e aprovada por unanimidade. -----------------------------------No ponto quatro ponto três - outros assuntos de interesse para a Freguesia, Rui Moreto propôs que um voto de
Pesar pelo falecimento do Dr. Horácio Alves Marçal ficasse em ata, voto de Pesar este que foi acolhido e aprovado
por unanimidade pela Assembleia de Freguesia e Executivo da Junta de Freguesia, ficando assim registado. ------------Alfredo Santos chamou a atenção para uma árvore situada na Rua do Lugar que representa algum perigo. O
Presidente da Junta, Carlos Nolasco disse que a proteção civil já tem conhecimento da situação e que disseram que
iriam resolver o problema e deixou o alerta de que se algo acontecer, tudo fará para apurar responsabilidades. ------O Presidente do Executivo convidou os presentes para no próximo dia cinco de Maio comparecerem nas celebrações
dos oitenta e nove anos de elevação de Fermentelos a Vila. ---------------------------------------------------------------------------A sessão foi presidida pelo Presidente da Assembleia, Gabriel Pires e secretariada pelos secretários Alfredo Santos e
Patrícia Abrantes. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nada mais havendo a tratar, o Presidente da Assembleia deu por encerrada a sessão pelas vinte e três horas e vinte
minutos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3

