
Ata número 181da reunião de Assembleia da Freguesia de Cetê

Aos vinte e quâtro dias do mês de junho de dois mil e dezasseis, pelas vinte e umiì horas evinte minutos, reuniu a Assembleia em sessão ordináriâ na sede da Junta de Cete, sito na rua
de FontieÌas, número dois, nesta mesma Vila de Cete, com a seguinte ordem de trâbalhos:

1. Período ântes da ordem do dia:

11-Leitura e votâção dâ Ata da Assembreia de Freguesia ordináriâ de 1s de âbrir de2076

l.2-lntervenção e apreciação de assuntos de jnteresse para a freguesia pelos seusmembros

2. Ordem de trabalhos:

2.1-Apreciação e votação da prjmeira Revisão do Orçamento do ano 2016

2.2- Apreciação das atividâdes e situação financejra da Junta, relativas ao perioc,o de01de abril de 2016 a 31de mêio de 2016

. 2.3- Apreciação e votâção da proposta do Executivo para a implementaçâo de dois
sinais sem saída na Rua padre Américo e na Travessa do Monte

3.Pêríodo para a intervencão de público

O Presidente da Assembleia de Freguesia,
mesmo saudou todos os presentes e solicitou à
procedesse à chamada dos membros da Assembteia.

Adriano Rocha, deu início à reunião. O
sêgunda secretária, Eulália Bârbosa, que

11-Leitura e votaçâo da Ata da Assembreia de Freguesia ordinária de 1s de abrir de2076

- 
Em seguida, a primeira secretária, Regina Ferreira, procedeu à reitura da âta ns 180. Aata foi aprovada com oito votos a favor e umã abstenção do membro Ana Teresa pacheco por

não ter estado presente na Assembleia.

os membros do ps propusêram um voto dê rouvor ao Futebor crube de cete perafantástica carreirâ da equipa dê jLlniores e que foj extensivo a todos os 
"ttut"r, "qrip" 

te.ni.",staffe dirigentes do Clube. O voto de LoLlvorfojaprovado por unanimidâde.

1 2-rntervençâo e apreciação de assuntos de interesse para a FrêBuesia peros seusmembros



Inscreveram-se: José Alberto pereira e Fernando pacheco.

losé Alberto pereira começou por dtzer que a sãla onde se reãliza a Assembleia émuito fria no Inverno e muito quente no verão. constatou a situação dã Rua da Liberdade atéà ponte Areias que parece uma rua
empresâ. Fajou de nouo sobr" a.itu"çJ ::'rïr:ï,::ffiïï"i:kï::ï:$:::: :deviam ter feito. por último, lembrou a todos que, no próximo do.ingo, u"i'du.o.r"|. ,racolheita de sangue no Centro Social de Cetê.

Fernando pacheco começou por dizer que, na últjma Assembleia, tinha começado a

crimatização de rormâ a manter o espaço ;"ï: ïjil:::ï:: ï"".,,:"ï,#;ïìï ::

Quininha" e também gostaria de saber r 
al' entre o centro social e a cãsa da "Dona

rimpeza dos seus terrà"* 
""." . *",ïiljï,ïJj':i ;:ï"ïjïïlï"r'"""ï:ïllï"r::

pessoas e obrigando-as a caminhar pelâ faixa de rodagem. lisse que existe a nlcessiCaOe aa

para quando a reparação do pavimento dâ Avenida da Liberdade. Terminou a sua intervenção,dizendo que os membros do pS têm feito um trabalho responsável, não dececionando aquelesque acreditaram neles nas últimas autárquicas. Referiu que as associaçae, e 
" 

.orrrniOaO" emgerât oevem participar nas sessões da Assembleia, colocando qLtestõe, ao er"auaiuo, aoao po|.exempto as relacionadas com o plano Diretor J\,,ïunicipal, quando este e utt".aOo pu|."benefícios de uns em detrimento de outros.

O presidente da Junta sobre a
empresa construtora a,,,,i, too., u, a"ïl"icil":':ï'#:.:""ï::'"ï"tlïr:l::ïï:l,,::
e apontou pelo menos meio ano de espera. euanto à capela mortuária, inforrnou que tem

Rerativamente à rimpeza das 
"."t",, "..r"."."u illHï:"':;lï::;ïi.:,Jï";":ï::

que esta faz ponte com a Câmara e que mesmo esta ás vezes não consegue jdentificar osproprietários.

2. Ordem de trâbalhos:

2.l-Aprecjãção e votação da primejra Revisão do Orçamento do ano 2016

O presidente da Junta referiu que o saldo da Gerência anterior é de 14 287, 81€ e quehouve necessidade de um reforço em algumas r -_."í," 
**"",,prénios, condecorações e ofertas e outro!

esÌas rubricas e as mesr"a ,", ,unoo 
"r,''"''tot 

questões sobre

quais.eram os critérios *" "rj;;;;;;:ï:ï1"".'. o",u"," o"",1"r"r0""0"1ïïïjroï11""ïpor ajuste direto e depêndehdo do valor, não é necessário ,'. 
" -".rrrJoOOi-li.**"*o,



que o lema tem sido o mais baixo e
procedeu-se à votãção dã r,-,.",." 

^",-o;""ï:tãi.ïïlf ,ij:ï:ff'""iï:ii:j:::com seis votos a favor e três abstenções dos membros do pS.

2.2- Apreciâçâo das atividâdes e situâção financeira da Junta, relâtivas ao periodo de01de abril de 2016 â 31de maio dê 2016

O Presidênte da lunta leu o documento entregue aos membros dâ Assembteia dasituação financeira de 1 de abril até 31 de maio, tendo referido que o saldo é de 20 911,17€.

O Presidente da Junta âpresentou um resumo das principais obras ê atividâdesdesenvolvidâs neste perÍodo: colocação de alcatrão da Rua do Malhâoj arranjo das condutasde águaj colocação de um baloiço infantil; compra de cjnquenta rifas aoa OoaO"ia.; fo|'a"çaopara senioresj aquisição de vinte lembr
andor na Festâ da santa cr{rzj 

","." rïfi;ï:;ïl'::jï:,:r:ïH:ïï;:.ïïfi,J
calcetamento da Ìravessa de Belo Horiz
oas oermas da Rua do cârdal. 

ontei passeio dos idosos ao Gerês; pedido da limpeza

2.3, Apreciação e votação da proposta do Execufivo para a implementâção de doissinais sem saída na Rua padre Américo e nâ Travessa do Monte

O membro Fernândo pacheco referiu que o pS concorda com a sinalização pÍoposÌâ,
no entanto há outras ruas que nêcessita\
velha, a Rua Nova do cardar ê a *ru ,o'"t 'tut'tuntu de sinâlizaçâo' como a Ruâ da Granja

da corocação de um sinu, ou ,"0,."rr" o" ïlio"J;";:'.i""ï: ï'"?"1 "t"nçâo 
para a importánciâ

O membro José Alberto pereira d
assuas casâs iunto âo,",.o oo.,o 

" 0,",'"'1,-lo#o":':ïlïi:;;"lïï::il:ï'"ïïï:"J
Freguesia e lamenta o facto de a Câmâra ter permitido a reconstrução de casas rurâisdestinadas a gado em vivendas.

Procedeu se à votação da proposta do Executivo parã a imprementação de dois sinaissem saída na Rua Padre Américo e na Travessa do Monte e estâ foiaprouaO" ior|.r*n,.i0"0".
3.peíodo para a intervenção de público

lnscreverâm_se A8ostjnho Moreira, António Coelho e André Santos.

Agostinho Moreira iniciou o seLr c

correia da Fisueira iria ra,", .", ;;"; ãJ::ï:"; J,ïiiï,ï,ïï;Jl"1lïlïl iiïiïji,,ï ilter subido de divisão, em trinta e um de julho, pode fechar as portas por causa de uma dividâ àEDP. Acrescentou que as faturas mensais têm sido pagas e que o valor ", Orú" a" r"Oor," 
"anos anteriores Referiu que enviaram um emâ para a Junta de Freguesja e a Câmara

está destinado, nomeâdâmente na reunjãr
Futeborcrube de cete não foiconvidado. 

o com todas as Associações de cete para a qual o



António Coelho interveio dizendo que Ceie está cadã vez mais mal tratado e que é
inadmissível que, na Rua da Libêrdade, tenha de haver concurso público e se tenha cle esperar
seis meses quando a empresa construtora assumiu o erro. Referiu, igualmente, o atentado
paisagistico em cete com a âberrêção da construção junto às escoÍas e apela à Assembreia de
freguesìa e à junta de Freguesia para que façam pressão junto dos responsávei5, uma vez que
foram êleitos pelos Cetenses. Termìna referindo que, se a Junta e os rêspetivos membros não
tomarem a iniciativa de pressionar, um grupo de cidadãos o fará.

André Santos, na sua breve intervenção, disse que era a primeira vez que assistiã à
Assembleia en Cete e constâtot/ com agrâdo que o executivo está unido em prol dos
interesses da Vila de Cete.

O Presidente da luntâ responde a Agostinho Moreira, agradecendo ter_se lembrado do
centésimo aniveÍsário do seu pai. euanto ao facto de a lunta não ter respondido ao emãil,
disse que ainda não está resolvido e que têm ajudâdo muito o Futebol Clube de cete, na
cedência da carrinha, no corte de ervas e no pagamento da luz.

A António Coelho respondeu que, sobre a Rua da Liberdade, ninguém tem mats
inteíesse nê resolução do problema, mds que uns êmpLlrram para os outros, Sobre a
construção do edifício junto à escola, disse que a Junta de Freguêsja não teve qualquer palavra
a 0rzer e que essê construção se enquadra do prano Diretor Municipar da cámara. Termina a
sua intervenção dando as condolências ao membro do Executjvo da Junta de FregLresta da
Sobíeira e restânte família pela morte da sua mâe, moradorâ em Cete.

O Presidente dã Assembleìa, Adriano Rocha, agradeceu a todos a sua presença e deu
por terminadâ a Assembleia de Freguesia pelas vinte e três horas.

Depois de lida e âprovada, estã ata será devidamente ãssinadã.

A Primeirà Secretaria

iRegina Mariâ Alves Ferrêira)

(Adriano José Moreira da

A 5êgunda SecreÌária

(Maria Eulália Ferraz Barbosa)


