
Ata número 183 da reunião de Assembleia da Freguesia de Cete

Aos trinta dias do mês de novembro de dois mil e dezasseis, pelas vinte e uma horas e vinte e
dois minutos, reuniu a Assembleia em sessão ordinária na sede da Junta de Cete, sito na rua de

Fontielas, número dois, nesta mesma Vila de Cete, com a seguinte ordem de trabalhos:

1. Período antes da ordem do dia:

1.1-Leitura e votação da Ata da Assembleia de Freguesia Ordinária de 23 de setembro
de 2016

l-.2-lntervenção e apreciação de assuntos de interesse para a freguesia pelos seus

membros

2. Ordem de trabalhos:

2.1- Apreciação e votação das opções do plano e da proposta de orçamento para o ano
de 2Ot7

2.2- Apreciação e votação do mapa de pessoal para2017

2.3- Apreciação e votação do Regulamento do Cemitério da Freguesia de Cete

2.4- Apreciação e votação do Regulamento e Tabela Geral de Taxas e Licenças da

Freguesia para2Ol7

2.5- Apreciação das atividades e situação financeira da Junta, relativo ao período de 01

setembro de 2016 a 31 de outubro de 2016.

3. Período para a intervencão do público

O Presidente da Assembleia de Freguesia, Adriano Rocha, deu início à reunião. O mesmo

saudou todos os presentes e solicitou à segunda secretária, Eulália Barbosa, que procedesse à

chamada dos membros da Assembleia, estando todos presentes.

1.1-Leitura e votação da Ata da Assembleia de Freguesia Ordinária de 24 de junho de

2016

Em seguida, a primeira secretária, Regina Ferreira, procedeu à leitura da ata ne'J.82. A ata foi
aprovada com sete votos a favor e duas abstenções dos membros Ana Teresa Pacheco (PSD) e

Henrique Cardoso (CDU) por não estarem presentes na Assembleia anterior.

l-.2-lntervenção e apreciação de assuntos de interesse para a Freguesia pelos seus

membros

Inscreveram-se: Fernando Pacheco, David Barbosa e José Alberto pereira.



Fernando Pacheco diz que vai colocar quatro ou cinco questões que a bancada do pS

entende ser oportunas, Primeira, tem a ver com a ponte pedonal sobre a linha férrea. O

Partido socialista pede ao executivo que envie à Refer um ofício a alertar para as más
condições do piso. Segunda questão, pergunta para quando a pavimentação da Avenida da
Liberdade, já que passaram vários meses desde que colocaram brita. Terceira questão é sobre
os Claustros do Mosteiro de Cete já que, em Setembro de 2015, o Sr. Presidente da Junta disse
que se ia reunir com o Advogado e o Arquiteto para se resolver a situação. Pergunta se já tem
alguma informação a dar sobre este assunto. A quarta questão é sobre o cruzamento da Dona

Cristiana, se já há alguma evolução sobre a prevista rotunda. Quinta e última questão sobre o
fontanário de Além, que, apesar de já estarmos no Inverno, continua sem deitar água. para

finalizar, lamenta a atitude deste executivo de não ter convidado os elementos desta
Assembleia para a inauguração do Centro Escolar de Cete.

David Barbosa informa que no dia 17 de dezembro decorrerá um fórum sobre o
Futebol e que tem lotação limitada e, por isso, a inscrição é obrigatória. Afirma também que
em Cete há bons Cetenses e por isso deviam ser reconhecidos e homenageados como, por
exemplo, a Daniela sousa e o maestro orlando Rocha pelos prémios recebidos.

José Alberto Pereira, relativamente ao piso na Avenida de Liberdade, refere que este
tem que ser devidamente intervencionado. Coloca uma questão sobre a festa da Sra. Do Vale
do próximo ano, se o Presidente da Junta irá ser o juiz da mesma, o que para ele não deveria
acontecer. Pergunta também se o portão da Rua das campinas já foi retirado.

António Duarte, membro do Executivo, responde a Fernando Pacheco sobre os

elementos desta Assembleia não terem sido convidados para a inauguração do Centro Escolar,
afirmando que questionou o Presidente e a resposta foi que era responsabilidade da Câmara
M unicipal enviar os convites.

O Presidente da Junta responde que sobre a Ponte Pedonaljá foi feito um pedido para

a Refer colocar outro piso. Da Rua da Liberdade, esta semana foram à empresa pela segunda
vez e ameaçaram cortar a Rua. Quanto aos Claustros do Mosteiro, foi solicitado pelo tribunal a

morada do Sr. Miguel Pinto Bastos para ser enviada uma carta registada, Sabe que está em
lítígio e que a situação ainda não está resolvida. Sobre a prevista rotunda no Cruzamento da

Dona Cristiana,diz que há um protocolo entre o Centro Socialde Cete e a Câmara. Quanto aos
fontanários, o do Marco já tem água e o de Além não sabe se será possível. Relativamente à

inauguração do Centro Escolar, só convidou uma pessoa: o Sr. Gonçalves, antígo presidente da
Junta. Sobre a festa da Sra. Do Vale, diz que provavelmente não vai ser o juiz, mas que vai
ajudar.

2. Ordem de trabalhos:

2.1- Apreciação e votação das opções do plano e da proposta de orçamento para o ano
de 2017

O Presidente da Junta falou sobre as receitas e despesas previstas para o ano de2017.
Leu as principais rubricas e respetivas importâncias, tendo concluído que o total de receitas é



de 64.537,36€. Os elementos do executivo da Junt
valores como: o aumento de pessoal, o pagament

Presidente da Junta diz que estão a fazer uma obra muito importante na Rua S. Sebastião que
ronda os quinze mil euros, que os fontanários vão ser intervencionados, que será instalado ar
condicionado na capela mortuária e que vão tentar fazer um parque de lazer.

Fernando Pacheco pergunta ao executivo se irá haver uma Presidência Aberta ao qual
o Presidente da Junta responde que sim, mas que ainda não está marcada.

Procedeu-se à votação do plano e da proposta de orçamento para o ano de 2017 e
esta foi aprovada com seis votos a favor e três abstenções dos membros do ps.

2.2- Apreciação e votação do mapa de pessoal para 2017.

Procedeu-se à votação do mapa de pessoal para 2017 e este foi aprovado por
unanimidade.

2.3- Apreciação e votação do Regulamento do Cemitério da Freguesia de Cete

António Duarte afirma que é preferível um Regulamento imperfeito do que nenhum e

se for preciso retificar alguma coisa assim o farão.

Daniela Sousa referiu que o PS Cete queria lembrar que na Assembleia de 26 de
dezembro de 2013 perguntou ao Sr. Presidente de Junta de Cete pelo regulamento do
Cemitério, o qual respondeu que este existia, mas o facto é que este demorou três anos após
solicitação dos membros do PS, podendo constatar que o Presidente mentiu. Finalizou
referindo que o PS Cete vai aprovar o regulamento, mas este deve ser aperfeiçoado e que
agora a Junta de Freguesia já tem um regulamento do Cemitério.

Jose Alberto Pereira diz que já houve um Regulamento do Cemitério assim como um
Regulamento de Freguesia.

Procedeu-se à votação do Regulamento do Cemiterio da Freguesia de Cete e este foi
aprovado por unanimidade.

2.4- Apreciação e votação do Regulamento e Tabela Geral de Taxas e Licenças e da
Freguesia para 2017

Daniela Sousa interveio, acrescentando que já há mais um regulamento na Junta de
Freguesía de Cete, tendo este sido solicitado pelo PS e que a Tabela Geral de Taxas e Licenças
aprovada nesta Assembleia deveria ser aprovada todos os anos aquando da aprovação do
Orçamento. Termina repetindo a ideia de que o PS se sente satisfeito com o trabalho que tem
vindo a desenvolver nestes últimos três anos.

Procedeu-se à votação do Regulamento e Tabela Geral de Taxas e Licencas da
Freguesia para 2017 , tendo sido aprovado por unanimidade.

2.5- Apreciação das atividades e situação financeira da Junta, relativo ao período de 01-

setembro de 2016 a 3L de outubro de 2016.



o Presidente da Junta diz que, mesmo com o Muro em Além que custou nove mil
euros e algumas obras, o saldo a 3L de outubro é de : Execução Orçamental 26.gg0,6g€ e
Operações de tesouraria 1.179,65€.

O Presidente da Junta apresentou um resumo das principais obras e atividades
desenvolvidas neste período: muro em Além; calcetamento e atulhamento das fossas;
limpezas de ruas; Subsídios ao Centro Social de Cete, Banda de Música de Cete, Rancho
Folclórico de S. Pedro; cedência de carrinha da Junta para transportar algumas pessoas para a
lunta médica e o posto médico.

3.Período para a intervenção do público

I nscreveu-se José Cepeda

José Cepeda esclareceu que a Associação de Pais de Cete não tem nenhuma
responsabilidade sobre a Escola e que esta está a cargo do Agrupamento de Baltar.

O Presidente da Junta Deseja a todos um Bom Natal e um Bom Ano Novo e afirma que,
se conseguir alguma doação de bens alimentares, distribuirá por quem precisa.

O Presidente da Assembleia, Adriano Rocha, agradece a todos a sua presença e dá por
terminada a Assembleia de Freguesia pelas vinte e duas horas e trinta e cinco minutos.

Depois de lida e aprovada, esta ata será devidamente assinada.

(Regina Maria Alves Ferreira)

(Adriano José Moreira

A Primeira Secretária

Qç.s.eì st

(Maria Eulália Ferraz Barbosa)


