ATA DA DÉCIMA PRIMEIRA SESSÃO
ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA DE
FREGUESIA DE FERMENTELOS,
REALIZADA AOS TRINTA DIAS
DE JUNHO DE DOIS MIL E DEZASSEIS

ATA NÚMERO ONZE

Aos trinta dias do mês de junho de dois mil e dezasseis, pelas vinte e três horas, na
sede da Junta de Freguesia, realizou-se uma sessão ordinária da Assembleia de
Freguesia com 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: Revisão Orçamental – Saldo de Gerência de 2015. ---------------Ponto quatro ponto dois: Informação relativa a atividades realizadas e a realizar pela
Junta de Freguesia. ----------------------------------------------------------------------------------------Estiveram presentes Gabriel Duarte, Presidente da Assembleia, Alfredo Santos, Rui
Moreto, Olga Pinho e Helena Timóteo. A Junta de Freguesia fez-se representar pelo
Presidente, Carlos Nolasco, a Secretária, Rosa Moreto e o Tesoureiro, Mário Pinhal. ---No primeiro ponto da ordem de trabalhos registou-se uma intervenção do público por
parte de Artur Neves, que deu os parabéns à Junta de Freguesia pela realização do
Fermentelos Fest e das Férias Desportivas. Referiu ainda que só está disponível na
página da Junta de Freguesia uma ata da Assembleia de Freguesia. -------------------------No ponto dois, procedeu-se à leitura da ata da sessão anterior, sendo a mesma votada
e aprovada com uma abstenção. ----------------------------------------------------------------------No período antes da ordem do dia não se registaram intervenções. -------------------------No período da ordem do dia abordou-se o ponto quatro ponto um, Revisão
Orçamental – Saldo de Gerência de 2015. O Presidente da Junta, Carlos Nolasco,
explicou que esta revisão se deve à introdução no orçamento de 2016 do saldo de

gerência de 2015, e que este valor vai ser aplicado em despesas de capital. Após
votação, a revisão orçamental foi aprovada por unanimidade. --------------------------------No segundo ponto da ordem do dia, o Presidente da Junta fez um resumo das
atividades realizadas e a realizar pela Junta de Freguesia. Primeiramente referiu a
comemoração dos 88 anos de Elevação a Vila na Escola Professor Artur Nunes Vidal
com as crianças e jovens. Explicou também a situação das descargas da SIMRIA para a
Pateira, dando a conhecer o relatório da GNR enviado à APA. Foi referido o início do
contrato interadministrativo e os vários pedidos de alinhamento do passeio da Quinta
do Rei à Câmara Municipal, ainda sem resposta. Carlos Nolasco mencionou ainda o
arranjo de caminhos rurais, a limpeza de valetas sem recorrer a herbicidas e a
construção de valetas na Rua das Farias e no Vale da Murta. Também em execução
estão as obras no Lavadouro das Fontainhas e obras de reparação no edifício da Junta,
nomeadamente nas caleiras e na cúpula em vidro por cima do Posto Médico. No que
diz respeito ao Fermentelos Fest, o Presidente da Junta reforçou que valeu a pena
todo o trabalho e todo o esforço despendido. Carlos Nolasco fez um agradecimento
aos membros da Assembleia de Freguesia que colaboraram na organização do evento,
bem como aos colegas do Executivo da Junta, afirmando que só com o apoio de todos
é possível levar a bom porto o Fermentelos Fest. Fez ainda menção a todas as
associações envolvidas no evento. Carlos Nolasco deu também os parabéns ao
Sporting Clube de Fermentelos pela organização do Pateira Cup. No que ao orçamento
participativo diz respeito, o Presidente comunicou que a Junta de Freguesia se
pronunciou favoravelmente à realização do projeto das Fontainhas e à segunda parte
do projeto do Emigrante. --------------------------------------------------------------------------------O Presidente da Assembleia de Freguesia, Gabriel Duarte, interveio para reforçar que a
situação das descargas na Pateira é muito grave e prejudicial, e que a indústria
também tem a sua responsabilidade. Rui Moreto tomou da palavra, dizendo que o
tema da Pateira é muito complicado e deve ser denunciado. Quanto ao Orçamento
Participativo, apelou à participação de todos na votação. Rui Moreto também felicitou
a organização do Fermentelos Fest pelo sucesso e colaboração de todos. Olga Pinho
pediu a palavra para se referir também ao êxito do Fermentelos Fest, e referiu-se
ainda às obras da Câmara para 2016 que estão em atraso. Por fim, Olga Pinho referiu

que os trabalhos na Junta de Freguesia estão a funcionar melhor, como é o caso das
intervenções nas valetas. --------------------------------------------------------------------------------Carlos Nolasco tomou de novo a palavra para lembrar que a união de todos no
Orçamento Participativo é importante. Referiu-se também a algumas situações
relativas aos licenciamentos gratuitos de muros e às alterações do PDM no que
respeita aos cinco metros de distanciamento dos muros do eixo da estrada. -------------Gabriel Duarte Pires deu novamente a palavra ao público, e Artur Neves referiu que há
também descargas no Coucão e que a Quercus deve ser avisada, bem como a Câmara
Municipal e a SIMRIA. -------------------------------------------------------------------------------------Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a sessão pelas vinte e três horas e
cinquenta e nove minutos. -------------------------------------------------------------------------------

