
Ata nOmero 187 da reuniao de Assembleia da Freguesia de 
Cete 

Aos quatro dias do mes de dezembro de dois mil e dezassete, pelas 
vinte e uma horas e sete minutos, reuniu a Assembleia em sessao ordinaria na 
sede da Junta de Cete, sito na Rua de Fontielas, numero dois, nesta mesma 
Vila de Cete, com a seguinte ordem de trabalhos: 

1. Period° antes da ordem do dia  

1.1. Leitura e votagao da Ata da Assembleia da segunda reuniao de 
funcionamento da Assembleia de Freguesia. 

1.2. 	Intervencao e apreciagao de assuntos de interesse para a freguesia 
pelos seus membros. 

2. Ordem do dia  

2.1- Leitura e aprovagao da Ata da primeira reuniao de funcionamento da 
Assembleia de Freguesia. 

2.2- Leitura e aprovagao da Ata da Assembleia de Freguesia Ordinaria de 
02 de setembro de 2017. 

2.3- Apresentagao, discussao e votagao do regimento da Assembleia de 
Freguesia. 

2.4- Apreciagao das atividades e situagao financeira da Junta, relativas ao 
period° de 01 de setembro de 2017 a 30 de novembro de 2017. 

2.5- Apreciagao e votagao das opcbes do piano e da proposta do 
orgamento para o ano de 2018. 

3. Period° para a intervencao do pi:iblico 

0 Presidente da Assembleia de Freguesia, Pedro Faria, deu inicio 
reuniao saudando todos os presentes e solicitou ao primeiro secretario, Pedro 
Loureiro, que procedesse a chamada dos membros da Assembleia, nao se 
tendo registado nenhuma ausencia. 
De seguida, e ainda antes do primeiro ponto da ordem de trabalhos, o 
Presidente da Assembleia, apresentou um novo dispositivo de gravagao, 
disponibilizado para a gravagao audio das reuniOes de Assembleia de 
Freguesia no sentido de haver mais urn instrumento de apoio a elaboragao 
das atas das reuniOes supracitadas. Posto a votagao, o mesmo foi aprovado 
por unanimidade. 0 Presidente da Assembleia de Freguesia referiu ainda que 
as respetivas gravagOes seriam destruidas apos a elaboragao do objeto a que 
se destinam. 

1.1-Leitura e votagao da Ata da Assembleia a segunda reuniao de 
funcionamento da Assembleia de Freguesia. 



No que respeita ao ponto, urn ponto urn, da ordem de trabalhos, o 
primeiro secretario Pedro Loureiro, procedeu a leitura da ata da Assembleia da 
segunda reuniao de funcionamento da Assembleia de Freguesia. 

o Presidente da Assembleia Pedro Faria, procedeu a leitura de urn 
text° para dar continuidade ao ponto "2.2 — Proposta para atribuicao de nome 
para a rotunda da Senhora do Vale", discutido na Assembleia anterior. Ficou 
decidido, por unanimidade, que este seria debatido na proxima Assembleia 
devido a proximidade do period° eleitoral. 

Dan iela Sousa, deputada da Assembleia de Freguesia, referiu que a ata 
lida nao tinha sido ainda votada, informando que nao se poderia seguir a 
ordem de trabalhos sem a sua respetiva votacao, tendo de imediato o 
Presidente da Assembleia, intervindo procedendo a sua votacao, tendo a 
mesma sido aprovada por unanimidade. 

0 Presidente do Executivo, Tomas Correia, pediu a palavra a mesa da 
Assembleia, mesmo antes do ponto urn ponto dois, da ordem de trabalhos, 
tendo a mesma sido concedida e referiu que a sua alocucao se prendia pelo 
simples motivo da inauguracao da nova rotunda de Cete, situada a escassos 
metros do Largo Vitorino Leao Ramos e denominada "Rotunda do Centro 
Social de Cete" ter tido o seu nome imposto pelo entao Presidente da Camara 
Celso Ferreira, sem qualquer tipo de consulta ao executivo a data ern funcbes, 
referindo ainda, nada ter haver corn a sua denominacao. 0 Presidente do 
Executivo, concluiu dizendo que se sentia desagradado corn a tomada de 
posicao do Executivo Municipal sem a consulta da populacao ou Junta de 
Freguesia de Cete, concluiu referindo que dentro de quinze a trinta dias a 
populacao opina-se sobre o nome a atribuir a rotunda. 

1.2-Intervencao e apreciacao de assuntos de interesse para a freguesia 
pelos seus membros. 

Para este ponto inscreveram-se os membros da assembleia de 
freguesia: Antonio Duarte, Orlando Rocha, Daniela Sousa, Paulo Monteiro e 
David Barbosa. 

Ant6nio Duarte, disse que queria fazer uma pergunta ao Presidente 
da Junta, acerca da Rua Pa de Ferro, e afirmou que a Camara tern urn 
processo corn urn particular e quer saber se o Presidente já estava a par 
da situacao. De seguida, referiu que as pessoas que tern o rendimento 
minim° nao estao a cumprir as horas estipuladas e sugere que as mesmas 
facam limpeza das ruas. Ant6nio Duarte refere que ha atestados que sao 
passados de forma gratuita a algumas pessoas e sugere que a taxa seja 
abolida. Referiu ainda que o Quadro de Pessoal e as Taxas nao foram 
votadas. Para concluir, dirigiu-se ao tesoureiro do Executivo da Junta, 
Americo Ferreira, perguntando o porque do seu abandono do Executivo a 
tries meses das eleigOes, assim como, pediu que o mesmo explicasse esse 
abandono perante esta a Assembleia. 

Tesoureiro do Executivo, respondeu a pergunta, dizendo que nao 
tinha sido opcao naqueles quatro anos e que agora tinha voltado a ser. 



Orlando Rocha, iniciou a sua primeira intervencao nas Assembleias 
de Freguesia, saudando a mesa da Assembleia, os membros da 
assembleia de freguesia e o executivo pela sua vitória eleitoral, embora 
escassa, e que a escolha do povo foi clara: que os eleitores escolheram 
Tomas Correia, sem maioria para governar os destinos da freguesia, mas 
ainda foi o eleitor mais claro, quando votou em outras forgas politicas 
inequivocamente para que o mesmo nao governa-se como queria e 
revelia dos restantes membros da Assembleia de Freguesia. 0 membro da 
Assembleia de Freguesia, que concorreu como independente nas listas do 
CDS-PP, afirmou ainda que a eleicao de um membro por esta for-9a 
politica, algo que nao acontecia ha mais de doze anos, trara de uma forma 
seria os problemas da Freguesia para serem resolvidos. Continuou a sua 
alocacao deixando patenteado que o CDS-PP quer que se faga o melhor 
para a freguesia e propOs ao atual executivo, que nao detem maioria nesta 
assembleia, cinco propostas para que o orgamento do proximo ano fosse 
viabilizado e desmentiu categoricamente o que foi anunciado na 
comunicagao social, que existiria um acordo entre as duas partes. Referiu 
que existe sim, um compromisso do CDS-PP para com os seus eleitores e 
assim sendo as cinco medidas que prop6s seriam para que a Freguesia 
ficasse mais forte e nao para a enfraquecer. Apos esta explicitagao o 
membro da Assembleia de Freguesia, Orlando Rocha, pediu para que 
ficasse bem patenteado em ata a nao feitura de um acordo, mas de um 
compromisso de exigencias por parte do CDS-PP e que o mesmo foi 
aceite pelo presidente do executivo. As medidas proferidas pelo eleito 
foram: Ponto 1: Encetar esforgos para baixar o preco da agua junto do 
municipio, proposta esta feita pelo partido socialista eleito, aos municipes 
do concelho de Paredes e apresentar os esforcos realizados; Ponto 2: 
Realizar um evento cultural em consonancia e participacao de todas as 
associacaes da freguesia num evento para as promover e retirar algum 
lucro para o seu funcionamento; Ponto 3: Criacao de urn posto/ponto de 
abastecimento de agua exclusivo para os Bombeiros Voluntarios de Cate; 
Ponto 4: Criar urn conselho promotor cultural corn todas as associacOes da 
freguesia; Ponto 5: Melhorar a Toponimia da Freguesia. Orlando Rocha 
continuou a sua intervencao pedindo ao presidente da junta de freguesia, 
juntamente corn o municipio, de encetar negociacOes para que as novas 
instalacbes da banda de musica, antiga escola do ensino basic°, passasse em 
definitivo para a alcada da associacao e nao ficasse s6 por um certo periodo. 
A referida associacao esta a fazer obras, a preparar as instalacbes 
convenientemente para ensaios e para aulas da sua escola de musica, sendo 
importante a direcao da associacao assegurar essas mesmas obras corn 
certezas que nao perdera a sede. 0 membro da Assembleia de Freguesia 
prosseguiu a sua intervencao referindo e respondendo ao senhor presidente 
do executivo, que se nao estava de acordo corn a inauguracao e nome dado 
rotunda nao deveria ter estado presente e ter andado a convidar pessoas para 
o efeito. Concluiu a sua parte do discurso focada no Presidente da Junta e seu 
Executivo referindo que é extremamente decadente a limpeza das instalacties 
da Junta de Freguesia, estando as instalacoes sanitarios num estado 
lastimavel de limpeza e conservacao. 
Orlando Rocha concluiu a sua intervencao propondo dois votos: um de Louvor 
e urn de Pesar. Voto de Pesar pelas vitimas dos incendios que atingiram o 



nosso pals e que já fizeram muitas vitimas mortals e destruicao de centenas 
de habitacOes e centenas de hectares de vegetacao. 0 Presidente da 
Assembleia levou a votacao o voto supracitado que foi aprovado por 
unanimidade; Voto de Louvor aos Bombeiros Voluntarios de Cete na 
sequencia dos recentes incendios que assolaram todo o pals, e agradeceu em 
particular aos Bombeiros Voluntarios de Cete, a cada membro da corporacao, 
Homens e Mulheres que estao nas fileiras do exercito da Paz. 0 Presidente da 
Assembleia levou a votacao este voto de Louvor que é aprovado por 
unanimidade. 
Para a leitura dos respetivos votos, antes da sua aprovacao o membro da 
Assembleia de Freguesia, Paulo Monteiro do PSD, cedeu o seu tempo de 
intervencao para que os referidos fossem lidos. 

Daniela Sousa, comecou a sua intervencao questionando o Presidente 
da Assembleia se as proximas convocatorias iriam ser anunciadas da mesma 
forma, já que teve conhecimento das mesmas atraves das redes socials e so 
depois via postal. Term inou desejando a todos os presentes um bom Natal. 

David Barbosa, iniciou a sua intervencao anunciando que no dia vinte e 
tres de dezembro de dois mil e dezassete Ira ser feito, no Salao Nobre dos 
Bombeiros Voluntarios de Cete, o habitual Forum de Treinadores, que ira 
homenagear tries Cetenses. Premio de Merit° Desportivo: Filipe Brito; Premio 
de Carreira: Rafa Sousa; Premio de Revelacao: Leonardo Barbosa. Pede 
ainda para ficar em ata que o premio ao Leonardo Barbosa se deve de facto a 
sua distincao e nao por ser filho do proprio. 

• Presidente da Assembleia, pediu para se proceder a distribuicao de 
uma copia do Regimento onde consta os prossupostos da convocacao das 
sessOes, referindo que nao existiu nenhum incumprimento do processo al 
referido. 

• Presidente do Executivo, iniciou a sua intervencao respondendo a 
Antonio Duarte dizendo que ficasse registado que o caminho da Rua Pa de 
Ferro tinha sido feito com o seu conhecimento, mas sem despesas nenhumas 
para a Junta. No que toca ao assunto do rendimento minima diz que estara 
mais atento. Quanto aos atestados, diz que muitos sao pagos do seu proprio 
bolso. Em relacao a pergunta dirigida ao Tesoureiro da Junta, afirmou que o 
mesmo sabia da sua posicao dois a tries meses antes do termino do mandato 
e que nao aceitou. 

Respondendo ao membro da Assembleia de Freguesia Orlando Rocha 
o Presidente do Executivo, agradeceu os votos enderecados e prometeu 
cumprir as medidas propostas e já incluidas no orcamento de freguesia para o 
proximo ano. No que concerne a sede da banda de musica o assunto sera 
debatido com a referida banda. Referiu ainda que em relacao as casas de 
banho iria tomar as respetivas providencias para que a situacao nao se 
repetisse. 

Tesoureiro da Junta reitera que so aceitou outra vez o cargo, pois 
gosta da sua terra, das suas gentes e de todas as instituicbes. 

A pedido da Contabilista Dra. Adilia Teixeira, o Presidente da 
Assembleia pede a mesa que seja debatido o ponto 2.5 em primeiro lugar, por 
esta ter de se ausentar. 

A Assembleia atendeu ao pedido e prosseguiram com a mesma. 

2. Ordem do dia  



2.5 - Apreciagao e votacao das opcbes do piano e da proposta 
do orcamento para o ano de 2018. 

O Presidente da Junta falou sobre as receitas e despesas previstas 
para o ano de 2018, dando a palavra a contabilista Dra. Adilia que leu as 
principals rubricas e respetivas importancias, tendo concluido que o total 
de receitas é de 64625,94E e que o total das despesas é de 64625,94E. 

Antonio Duarte questiona o porque de disponibilizar tamanha 
quantia para a reabilitacao de fontanarios visto, anteriormente, já o terem 
feito, e que havia obras mais necessarias entre as quais agua ao domicilio 
no lugar da Fig ueira e na Rua do Coelho. 

Daniela Sousa deteta erro no piano plurianual, no objetivo 
03.03.01.15 — Pavimentagao da rua do Malhao que, onde se le realizado 2 
000€ deveria ser 0€. 

Procedeu-se a votagao do piano e da proposta do orgamento que 
foi aprovado corn cinco votos a favor e quatro contra. 

Antonio Duarte, pede que fique ern ata a sua intencao de voto, que 
foi urn voto contra, e justifica-se dizendo que nao estava previsto no 
orcamento o Lugar da Figueira e considerou excessivo o montante 
disponibilizado para os fontanarios. 

O Presidente da Junta, como resposta, reiterou que o montante 
investido nos fontanarios pelo anterior executivo foi sempre aprovado em 
Assembleia. 

2.4 - Apreciagao das atividades e situacao financeira da junta, 
relativas ao period° de 01 de setembro de 2017 a 30 de novembro de 
2017. 

O Presidente da Junta referiu que, o saldo a 30 de novembro é de: 
Execucao orgamental 15510,80€ e operageies de tesouraria 1204,48E. 

2.1 — Leitura e aprovacao da ata da primeira reuniao de 
funcionamento da Assembleia de Freguesia. 

O Presidente da Assembleia, pediu ao segundo secretario, Agostinho 
Moreira, que procedesse a leitura da ata da Assembleia da primeira reuniao 
de funcionamento da Assembleia de Freguesia. 

A ata foi aprovada por unanimidade. 

2.2 — Leitura e aprovacao da ata da Assembleia de Freguesia 
Ordinaria de 02 de setembro de 2017. 

O Presidente da Assembleia, pediu ao primeiro secretario, Pedro 
Loureiro, que procedesse a leitura da Ata da Assembleia de Freguesia 
Ordinaria de 02 de setembro de 2017. 

A ata foi aprovada corn seis votos a favor e tries abstencOes. 

2.3 — Apresentacao, discussao e votagao do regimento da 
Assembleia de Freguesia. 

O Presidente da Assembleia explicou o que alterou desde o anterior 
Regimento e apresentou essas mesmas alteracees. 



Adriano Rocha, juntamente corn a bancada do PS, detetou varios 
erros nesse regimento. 

O Regiment° seguiu para votacao, onde foi reprovado corn quatro 
votos a favor e cinco votos contra. 

3. Period° para a intervencao do public° 

Neste ponto inscreveram-se: Alcino Rodrigues, Joaquim Barros, 
Fernando Pacheco, Jose Pereira e Jorge Morals. 

Alcino Rodrigues, pediu que o executivo tivesse em atencao a Rua 
Monte Franco, visto que a mesma tern muito transit° e que seria 
necessario e urgente a colocacao de uma passadeira. 

Joaquim Barros, fala acerca do nome escolhido pela Camara 
Municipal de Paredes para a nova rotunda, dizendo que tern havido muitas 
criticas acerca do nome escolhido, lamentando o facto das pessoas nao 
reconhecerem o trabalho do Centro Social. 

Fernando Pacheco, comecou a sua intervencao desejando urn 
excelente trabalho e empenho ao executivo e elementos da Assembleia, 
que foi para isso que os mesmos foram eleitos. Quanto a rotunda, afirmou 
que o anterior Presidente da Camara, Celso Ferreira, nao respeitou a 
Assembleia de Freguesia e tomou a liberdade de empossar o nome 
nova rotunda. Ainda estranhou a ausencia, na ordem do dia, do ponto 
onde se debate o Regulamento e Tabela Geral de Taxas e Licencas para 
o proximo ano. 

Jose Pereira, felicitou todo o Executivo e o senhor Fernando 
Pacheco pelo lugar na bancada na Camara Municipal de Paredes, e pede-
lhe para que tivesse em conta todas as freguesias. Quanto ao nome da 
rotunda, diz que foi uma falta de respeito, por parte do anterior Presidente 
da Camara, que deveria ter deixado a decisao para o novo Executivo e 
que todos deveriam ter sido convidados, pois pareceu que foi tudo feito as 
escondidas e na sua opiniao deveria ter sido dada voz a populacao de 
Cete. 

Jorge Morals, comeca a sua intervencao pedindo a mesa da 
Assembleia e ao executivo para defenderem Clete. De seguida, pergunta 
ao Presidente para quando o saneamento na zona do Vau. 

O Presidente da mesa da Assembleia explica que, o assunto da 
rotunda nao se deve ao nome em si, ate porque o Centro Social de Cete é 
uma grande instituicao para a Freguesia, mas por se ter decidido, por 
unanimidade, a data da anterior Assembleia, que a proposta do nome para 
a rotunda sairia desta nova assembleia, o nao foi respeitado pelo anterior 
Presidente da Camara. Deixou a consideracao que se desse cumprimento 
ao que foi decidido, e que se proponha efetivamente o nome a atribuir, 
pois foi essa a vontade da Assembleia. 

O Presidente do Executivo disse que iria ouvir a populacao e o 
nome a que se chegasse a consenso seria proposto a Camara Municipal, 
mas salvaguardando que se o Presidente da Camara mantivesse o 
mesmo ja atribuido, assim ficaria. Quanto ao saneamento na Urbanizacao 
do Vau, referiu que se esta a fazer urn estudo para propor a Be Water e 



Camara Municipal. Termina a sua intervencao dizendo que ira aproveitar o 
tempo que he resta, nestes quatro anos, para trabalhar em prol da 
freguesia. 

Presidente da Assembleia, Pedro Faria, agradeceu a todos a sua 
presenca desejando um feliz Natal e urn prOspero ano 2018 e deu por 
terminada a Assembleia de Freguesia pelas vinte e tres horas e dezanove 
minutos. 

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

0 Presidente 

(Rui Pedro Teixeira Comes Faria) 

Primeiro Secretario 

C 	  
(Rui Pedro da Sias'  oure o 

 

0 Segundo Secretario 

41 4' 	4,4-4-, 	yvLA, 	4-714A"  
Agostinho Belmiro Barros Moreira) 
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PROPOSTAS PARA 0 OKAMENTO 

1. Baixar o prego da agua. 

. medida nao mediatica para ser incutida em valor monetario efetivo no 

orcamento, mas muito necessaria para o orcamento familiar das familias 

Cetenses. Propomos assim que o executivo facia pressao junto da 

autarquia para esse feito. Solicitaremos ao executivo e-mails e provas em 

como realiza essa mesma pressao juntos do executivo camarario. 

2. Criacao do "Conselho promotor earifdral" 

Esta é outra medida que nao necessita de valor financeiro, mas necessita 

de muito trabalho e muito empenho para que as associacOes de cete 

trabalhem em conjunto e em parceria. Associacoes unidades traduz uma 

freguesia mais unidade e vanguardista em atividades e necessidades. 

3. Realizar o evento "CETEFEST" em conjunto corn as associacoes. 

4. Posto de abastecimento de agua para os BVC em local a designar e em 

comutacao com a direcao dos mesmos. 

5. Melhorar a Toponimia da freguesia, como locais de interesse, nomes 

das ruas, novas sinalizacoes do inicio de freguesia, nome e indicacoes 

dos rios e riachos e nomes dos montes e identificacao. 

6.  

Cete, 4 de Dezembro de 2017 

Representante do CDS-PP na Assembleia de Freguesia de Cete 

(Orla 	Gable Moreira Rocha) 
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PROPOSTA 

VOTO DE LOUVOR AOS BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE CETE 

Na sequencia dos recentes incendios que assolaram todo o pals, a Assembleia 

de Freguesia de Cete, atraves do seu representante do CDS-PP, propoe urn 

voto de louvor e agradecer aos BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE CETE, a 

cada membro da corporacao, Homens e Mulheres que estao nas fileiras do 

exercito da Paz. 

Injustamente combatem urn mal sem rosto, indomavel e dificil de derrotar. A 

cada chama, Vida por Vida corn o olhar focado no inferno. No final de cada 

jornada nenhum se sente vitorioso e ajoelha-se perante o inevitavel cheiro de 

terra queimada corn a esperanca que o Diabo nao se volte reerguer no meio 

das cinzas. 

For mais que o sentimento seja de dever cumprido, a missao desgasta o fisico 

e deixa cravado na memoria o horror da destruicao. Nos vossos rostos correm 

as lagrimas de urn suor solidario e de entrega a freguesia de Cete, ao concelho 

de Paredes e a todo o pals. 

A missao humanitaria que travais a cada toque da sirene, apenas vos garante a 

saida e a incerteza do regresso, pois quanto a este, quantas vezes é marcado 

pela dor do sinistro ocorrido ern combate. Sao voces, Homens e Mulheres, sem 

medo, receios e incertezas que partem destemidos. A cada urn de voces este 

Paredes tern que dizer: Obrigado, sentidamente, Obrigado! 



Cada Cetense tern que estar lado a lado corn cada urn de voces. Apoiando-vos 

nas vossas iniciativas e tornando-se sock) dos Bombeiros, a que desde já se 

apela. 

Enviamos urn abraco de confianca a todos os que estao envolvidos nas 

operacOes de combate aos incendios rurais ou urbanos. A luta é muito 

desigual, mesmo para os melhores operacionais do mundo. Como sempre, 

prioridade a vossa seguranca. 

A Assembleia de Freguesia de Cete coloca-se tambem a disposicao dos 

Bombeiros Voluntarios de Cete para colaborar corn a V/ instituicao corn os 

meios que forem necessarios e possiveis. 

Forca e Obrigado! 

Cete, 4 de Dezembro de 2017 

Representante do CDS-PP na Assembleia de Freguesia de Cete 

CCAALW  

(Orlan OGabriel Moreira Rocha) 



 

Grupo Politico do CDS-PP na Assembleia de Freguesia de Cete 

CDS-PP 

 

PROPOSTA 

VOTO DE PESAR 

Na sequencia das tragedias que atingiram o nosso pals e que fez já fizeram 

muitas vitimas mortals e destruiu, na forma de incendios, centenas de 

habitacoes e centenas de hectares de vegetacao, a Assembleia de Freguesia 

de Cete, atraves do seu representante do CDS-PP, propoe urn voto de pesar 

as familias enlutadas e solidariza-se corn todas as vitimas destas tragedias. A 

Assembleia de Freguesia de Cete coloca-se tambem a disposicao das vitimas 

e das suas familias para colaborar nesta onda de solidariedade que atravessa 

o pals e caracteriza Portugal. 

Cete, 4 de Dezembro de 2017 

Rep resentante do CDS-PP na Assembleia de Freguesia de Cete 

(Orlando Gabriel Moreira Rocha) 
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