
Ata número 179 da reunião de Assembleia da Freguesia de Cete

Aos onze dias do mês dê dezembro de dois mil e quinze, pelas vinte e uma horas e dez
mìhLrtos, reuniu a Assembleia em sessão ordinária na sede da lunta 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 diâ:

1 l-Leitura e votação da Atâ da Assembleia de Freguesia Ordinária de 25 de setembro
de 2015

1.2 Intervenção e aprecìação de assuntos de interesse para a freguesia pelos seus
membro5

2. Ordem do dia

2.1, Apreciação e votação das opções do plano e da píoposta de orçamento para o ano
de 2016

2.2 Apreciação e votação do mapa de pessoal para 2016 e proposta de abertura do
procerdimento concursal

2.3- Apreciação das atividades e situação financeira dâ junta, relativo ao periodo de 1
de Setembro a 30 de novembro de 2O1S

3.Período para a intervêncão de público

O Presidente da Assembleia de Freguesia, Adriano Rocha, dá ìnício à reunião. O mesmo
saúda todos os prêsentes e solicita à segunda secretária, Eulália Barbosa, que proceda â
chamada dos membros da Assembleja, sendo o membro Tiago Coeìho substituido pelo
membÍo David Earbosâ.

1.1-Leitura e votação da Ata da Assembleia de Freguesia Ordinária de 25 dê setembro
de 2015

Em seguida, a segundã secretária, EuÌália Barbosã, procede à leitura dâ ata ne 178. A
ata foi aprovada com sete votos a favor e duas abstenções, dos membros do pSD, Ana Teresa
Pacheco e David Barbosa, por não teíem estado presentes na Assembleia.

l.2lntervenção e apreciação de assuntos de interesse para a freguesia pelos sêus
membros



Inscreveram-set Daniela Sousa, Fernando pacheco, José Alberto pereira, Ana Teresa
Pacheco, Henrique Cardoso e David Barbosa.

Danielâ Sousa leu o relatório de consultâ aos documentos da Junta de Fretuesta oe
Cete feita pelos membros do pS da Assembleia de Freguesia de Cete. Nele constam as várias
irregularìdades por eles dêtetadas. o referido relatório está devidamente assinâdo pêlos
merÍrbros do PS e anexâdo à presente atà.

O Presidente dâ lunta responde que o relatório foi exagerado, que é tmpossÍvel
responder pormenorizadamente, uma vez que não tem na sua posse os documentos, mas que
não acredìtã que houvesse tanta irregulâridade. Acerca de dois cheques, diz que não pode dar
mâis explicações, uma vez que o desaparecimento dos mesmos já foi participado ao Ministério
Públìco.

Fernando pacheco, na sua intervenção, refere que várias vezes foidito pelo presidente
da Junta que nâo haviã verbas para obras tanto recramadas peros membros do ps na
AsseÍnbleia de Freguesia: uma cobêrtura para o Ìratorj abrigos para as paragens dos
autocarrosj e a grade em Além. Acres(
prejuízo causado à nossa Fresuesia r..;:ij"r::ïr;:::H; l5llïrlïï"["1],*;ïlï,1
danosa e Íefere que a luntà de Cete devra ser conhecida por bons exemplos e não pelas
irre8lrlaridades. O mesmo solicita ao pÍesidente que tenha a humildadê e dignidade de
reconhecer todos os erros e irregularidades que cometeu e o prejuízo que causou à nossa
Freguesia, que peça descurpa aos seus coregas presidentes de runta que não se reveem de
ceneza neste tipo de atuação e ao ps parede' que atacou como manobra para encobrir a
rearìzàção da âuditoria que tinha sido aprovada ã doze de dezembro de dois mir e catoíze.
Finaliza a sua jntervenção dizendo que, perante todas as irregularidades, o presidente da Junta
devia pedir a demissão e ìnforma que, como é sua obrigação, jrão transmitir o retatório ao
Ministério Público de paredes e dâr conhecímento à Inspecção de Fjnanças e DGAL.

Jose Arberto pereirâ pergunta se o ponto principâr da ordem de trabarhos é a auditoria
às contas, acrescentando que todos aceitaram a respetiva auditoria feita por umà empresa
credíveÍ e cêrtificada e não peros mefibros do ps. pergunta ao presidente da Assembreia se
todos vão ter o mesmo tempo de intervenção que os membros do pS. Refeíe iguaÍmenÌe que
não vju ninguém do pS a dar elogios, como as obrâs da rotunda até à ponte Arei;s, a gretna em
Álém, entre outras. Termina a sua jntêrvenção dizendo que a Junta passou por um peflooo
difícil a nível individuale não coletivo, mas que tudo está a melhorar.

Ana Teresa pâcheco diz que o pSD não invìabiÍizou a auditoria, agindo de boa fé, mas
que o PS não o fez, uma vez que o técnico credenciado, enviado pelo pS, é funcionário dâ
empresa do candìdato do pS à Câmãra Municjpal, Alexandre Almeida Sendo assim, o processo
de irnparciâlidade é posto em causa. Fìnatíza a suâ intervenção dizendo que o pS conseguiu
colocar Cete nos jornais pelos maus motivos,

Henrique Cardoso refere que a CDU tem estado atenta aos vários factos que têm
acontecido nesta lunta de Freguesia ê que têm sjdo informação nos media, concretamente nos
jornais nacionais e regionais e no âmbito duma auditoria às contas da Junta. Acrescenla que a
posição dos eleitos da CDU é conhecidâ por todos os Cetences pela transparência e



honestidade de todos os atos relacionados com a gestão da Junta e que desdê que o ercmenÌo
da CDU iniciou a sua função de tesoureiro, o saldo tem sido extremamente positivo e as contas
transparentes. Assim, a bancâda dâ CDU volta a reiterar a confiança no têsoureiro da Juntã,
António Duarte, esperando que continue a trabalhar em prol dos interesses dos cercnces e
que mantenhâ a postura dê liderança, honestidade, retidão e dinamismo. O mesmo alerta o
êxecutivo para duas situações que devem merecer a sua atênçâor 1s- a necessicrade do
arruamento da Travessa da Figueira, bem como a iluminação da escadariâ da referida Travessaj
2e- manter o âcesso de todos às êscadas que vão da Ruâ das Campinas até à Ruã António pìnto
Lopes.

David Bârbosa intervém referindo que o motivo que o levou ã falar é o Futebol Clube
Cete, que tem uma grãnde equìpa, excelentes treinadores, diretores e administrativos. Afirma
que a equipa de luniores vaì em primeiro lugar destacada, que se deve deixar de polittquices e
que devem trabalharem prolde um campo novo com condições adequadas aosjovens.

O Presidente da Junta responde às críticas feitas pelos membros do pS dizenoo oue
estes fãltaram ao compaomisso, pois tinham referido que não sairìa nada sem primeiro
conferenciar com o executivo da Junta. Acrescentâ que vai exigir a rigor que as situações
sejanl esclãrecidas e que, numa próxima Assembleia, se diga a verdade, pois o dinheiro tirâdo
foitodo reposto e afirma que nunca teve um cêntimo da Juntâ na sua conta.

2.1- Apreciação e votação das opçôes do plano e da propostâ de orçamento para o ano
de 2016

O Sr. José Gonçalves, contabilista da Junta, esclarece que o orçamento é ferro no seu
gab,nete com base em decisões do executivo e que a única coisa que fazem e travâ,to.
Primeiro têm de tratar de saber de onde vem o dinheiro e só depois é que autorizam onoe e
que o vai gastar. Acrescenta que os prossupostos são viáveis, que mais tarde os objetivos serâo
ou não atingidos ê que o orçamento é um plano de intençôes, em matéria viva que pode ser
modiÍicado desde que a Assembleia aprove ou não a modificação do orçamento. O mesmo,
lendo alguns aspetos do orçaÌnento de despesâs de 2016, Íaz arguns escrârecimentos acerca de
rubricas como: tíansferências de Cámaras, lMt, atestados, serviços, gastos com o pessoal,
despêsas de capitalentre outras.

Dá-se a votação do orçamento, e este foi aprovado com seis votos a favor e três
abstenções dos membros do pS.

2.2- Apreciação e votaçâo do mapa de pessoal pâra 2016 e proposta de abertura do
procedimento concursal

O Mapa de pessoal para 2016 e proposta de abeftura do procedimento concursattoi
aprovâdo por unanimidade, Estes documentos encontíam_se apensos à ata.

2.3- Apreciação das atividades e situação financeira da junta, relativo ao periodo de 1
de setembro a 30 de novembro de 2015
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O tesoureiro da Junta refere que as coisas não são ãssim tão nêgras, que têm um saldo
positivo de 14.537.67€, que â capota e a grelha êstão pagas e que as pessoas pooem esrar
sossegadas porque é responsável ê que está ali pâra assumir âs suas responsabilidades.

O Presidentê da Junta ênumerâ as várias atividades em quê a Junta participou ou
dinamizou: concentraçâo de jipes; limpeza no cemitério; reâbertura de bilheteira da estação e
WC; pedido de limpeza ê luz no parque da Refer: conclusão da Brelha de Além; sinatizâção do
cruzamento da Cristiana (criticado por alguns com manifestâções e bandêiras pretas); capota
do tratot pedido de orçanento para ã Granja Velha; rêparação do tânque de Atémj
alcatroamento da ponte Areias até à rotundâ; entre outras. Manifêsta a sua preocupação face
aos dois cedros no cemitério que devem estar podres e que provavelmente necessitarão de
abatimento.

Em rêspostê ao Henrique CaÍdoso, o presidente diz que está atento à situãçào da
passâgem pedonar na Rua das campinas e garânte que não Íicará fechado e quanto à Ìravessâ
da Figueira, vai têntar logo que possa.

Daniela Sousa esclarece que quanto às bandeiras pretas, o pS nâo tem nada ã ver com
ã manifestação apenas sejuntou ao protesÌo.

José Alberto pereira comenta que afinal as contãs da Juntâ não estão assirÌÌ tão más.
Propõe aos membros do pS que fâçam uma auditoria às contas no pêríodo em que esteve no
executivo. O mesmo pergunta ao presidente da Junta sobre os passeios que estavâm previstos
com as Estradâs dê Portu8al a partir dos Bombeiros até à Freguesia de pârada. Sobre os cedros,
disponibilizâ-se a fálar com um técnico em Educação AmbÍental, Dr. Serafim.

3.Peíodo parâ a intêrvenção de público

Inscreveram-se: Sebâstião penas, Armando Januário, luliana Ferreira, pâulo Silva,
Paulo Monteiro ê Álexandre Almeida.

Sebastião Penas colocã duas questões ao presidente dâ luntâ sobre os Ctâustros,
perguntândo o porquê de ã junta ter âpelado a um auto de reclamação e quem renÌou
cadâstrar um beíh que não lhe pertencia. Relembrou iniciativas ìmportantes na freguesia,
como a exposição /Artescete,, 

e a .,29 Campanhâ pão para Todos,, a decorrêr.

Armando lanuário intervém referindo que nâo devia ficar indiferente à falta de ética ê
de moral relativamente à dita auditoria às contas da Junta de Freguesia de Cête, têndo a lâta
de pedir â demissão de todos os cargos desempenhados por Alexandre Almêida. TermÍna
dizendo que o Prêsidente dâ Junta deveria ter o bom senso e demitiÊse para que naja
transparência.

JuÍiana Ferreira solicita à juntâ uma limpeza urgentê ao Infantário do Vâu, uma revtsra
à distribuição dos contentores do lixo e uma atenção aos burâcos. A mesma dá os pâraoens ao
membro do executivo, António Duarte, pera evoÍução dos números e termina refêrindo que.
quanto à auditoriâ, todos são esclarecidos menos os Cetences.



{
Paulo Monteiro inicia o seu discurso dando os parabéns a António Duarte pela

Ìesouraria da Junta. Refere que há um ano tìnhâ alertado para os buracos na Avenida da
Liberdâde e nada se fez. Relativamente ao estacionamento da Cp, refere que o buraco
continua aberto, um âno depois mesmo com sjnalização. Acrescenta que não é só necessária a
limpeza das foÍhas mas preciso fazer a poda. euanto à Rua do Malhão, diz que deveria ser toda
calcetada

Paulo Silva intervém dizendo que não é de Cete, mas membro da Assemblêia
Municipal e afìrma ter acompanhado outras Assembleias de Freguesia intervindo sempre que
é oportuno. Afirma que o ps paredes é totarmente soridário com o ps cete Rerativamente às
contas, referê que não é comum as luntas terem multibanco, uma vez que são necessárias
duas assinaturas. Acrescenta que se referiu à falsificação da assinatura de chequês, mas não se
identificou o autor. Termina dizendo que a etica é uma coisa muito bonita quando o p5D acusa
â técnica da auditorÌa pertencer ao pS, mas o membro do pSD propôe a vinda de um técnico,
por seu intermédio, para se pronunciar sobíe o abatimento de árvores centenáriâs.

.losé Alberto pereira responde a paulo Silva dizendo que nâo recebe tições de
democracia e justifica a vinda de um técnico devidamente credenciado sem cusros
srmplesmente para evitar o abatìmento de árvores centenárias indiscriminadamente.

Alexandre Almejda justifica a sua intervenção, dizendo que se sêntia na obrigação de o
fazer' uma vez que foivisado. Refere que a humirdade fica bem a cada um de nós e oue na vida
política fica ainda melhor. pensâva que ìria ouvir na Assembleiâ que também fez obra mas que
reconhecesse os erros cometidos. Sugere que, numa próxima AssembÍeia, o presrdente cla
Junta reconheça os er.os, pois as irreguraridades foram demasiadas. euanto à auditoria, diz
que o processo foi de totaltransparência.

Ana Ìeresa pâcheco responde a Alexandre Almeida que é pena que tenha vindo à
Assembleia de Cete fazeí Campanha política ê dj2 que fazer uma auditoria a uma Junta pSD por
elementos do PS é poÍitjcamente incoerente.

O Presidente da junta responde a Sebastião penas djzendo que o Mosteiro tem um
proprÌetário e que deu à paróquia a oportunidâde dê comprar os craustros. A Aríhando
Januário diz que tem direito à sua opinÍão e aos seus desabafos. A pauro Monteiro resDonde
que, quanto ao buraco da Refer, já participaram por escrito à Simdouro, já pedirafi mpeza e
que vão pedir a poda. A rurianâ Ferreira diz que vão tentar resorver os buracos na Rua capitão
Gomes, já que uma parte pertence a paço de Sousa. A paulo Silva diz que al8uns cheques pré_
datados foram para pagar uma revista ê, sobre a Caixa Geral de Depósitos, vai aveíguar se
havia dinhelro. A Alexandre Almeida refere que a auditoria às contas foi ilegal, não foi a
concurso púbÍico e que elê foi in8énuo quando confiou no que disseram e não reparou que a
técnica trabalhava paía Alexandre Almeida. Termina dizendo que peçam ao tribunal uma
auditoria com rigor às contas.

O Presidente da Assembleia, Adriâno Rocha, agrâdece a todos a sua presença e ua por
termiÍada a Assembleia de Freguesia pelas vinte e três horas e vinte e seis minutos



Depois de ljdâ e aprovada, esta ata será devidâmente assinada.

O Presidente LL\
(Adriano Jose Moreira da Rocha)

(Regina Maria Alves Ferreira)

A Segunda Secretária

A Primeira Secretária

(Maria Euláliâ Ferfaz Barbosa)
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