
Ata niimero 193 da reuniao de Assembleia da Freguesia de 
Cete 

Ao 70  dia do mes de dezembro de 2018, pelas 21H13min, reuniu a Assembleia 

em sessdo ordinaria na sede da Junta de Cete, sito na Rua de Fontielas. numero 2, nesta 

mesma Vila de Cete, corn a seguinte ordem de trabalhos 

1. Period() antes da ordem do dia  

1.1 Leitura e votacao da Ata da Assembleia de Freguesia de 14 de 

setembro de 2018. 

1.2 Leitura e aprovacao da Ata da Assembleia de Freguesia 

Extraordinaria de 5 de novembro de 2018. 

1.3 Intemencao e apreciacao de assuntos de interesse para a 
freguesia pelos seus membros. 

2. Ordem do dia  

2.1 Apreciacao e votacao da 2 Revisit:, do Orcamento de 2018 e Piano 
Plurianual. 

2.2 Apreciacao e votacao da Proposta do Orcamento para o ano de 2019 
e das °maks do Piano Plurianual de Investimento 2019 a 2022. 

2.3 Apresentaca,o, discussio e votacio do Mapa de Pessoal dos Servicos 
da Freguesia para 2019. 

2.4 Apreciacao das atividades e situacao financeira da Junta, relativas 
ao period() de 01 de setembro de 2018 a 30 de novembro de 2018. 

3. Periodo para a intervencao do public° 

Presidente da Mesa da Assembleia, o Sr. Pedro Faria, deu inicio a reuniao, 

saudando todos os presentes. 
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1. Periodo antes da ordem do dia 

1.1 Leitura e votacao da Ata da Assembleia de Freguesia de 14 de 

setembro de 2018. 

A Segunda Secretaria, Sra. Vera Fontour& procedeu a leitura da Ata da 

Assembleia de Freguesia de 14 de setembro de 2018, sendo esta aprovada por 

unanimidade, ou seja, corn 9 votos a favor. Durante a Leitura da Ata, ocorreram 

algumas intervencoes, sendo que foi sugerido que as Atas fossem disponibilizadas corn 

major antecedencia, e, que fossem mais sucintas. 

1.2 Leitura e aprovacao da Ata da Assembleia de Freguesia 

Extraordinaria de 5 de novembro de 2018. 

primeiro Secretario, o Sr. Agostinho Moreira, procedeu a leitura da Ata da 

Assembleia de Freguesia Extraordinaria de 5 de novembro de 2018, sendo esta 

aprovada por unanimidade, ou seja, corn 9 votos a favor. 

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

Presidente da Mesa da Assembleia deu inicio a inscricdo para as intervencOes, 

salientando que o tempo de exposicao deve ser cumprido de modo a que todos tenham 

oportunidade de intervir e que o dialog° seja evitado. 

Solicitaram a intervencao o Sr. David Barbosa, o Sr. AntOnio Duarte, o Sr. Paulo 

Monteiro, o Sr. Orlando Rocha e a Sra. Daniela Sousa. 

0 Sr. David Barbosa saudou os presentes e informou que no dia 8 de dezembro, 

se ira realizar o 6° Forum de treinadores. Agradeceu ao presidente dos bombeiros por no 

presente dia Ihe ter respondido a dizer que a Associacao estaria representada no evento, 

no entanto, indica que convidou por e-mail outras Associacepes de Cete, e, inclusive, a 

Junta de freguesia, nao tendo ate a data recebido qualquer resposta. 

2/12 



O Sr. Antonio sairda as presentes. Indica que na iiltirna Assembleia mencionou a 

tema da carrinha, tendo posteriormente o executivo da Junta enviado um e-mail a todas 

as coletividades da freguesia indicando que a partir do dia 14 de outubro, a carrinha nao 

seria emprestada; menciona que foi dito ao Presidente do Futebol Clube de Cete que o 

ele proprio tinha proibido o emprestimo da carrinha. No entanto, indica que nao foi isto 

o que mencionou, tendo apenas alertado para as questOes de seguranca dos utilizadores 

da carrinha. Mais salientou, que o Presidente de Junta prometeu ao Presidente do 

Futebol Clube de Cete que lhe oferecia a carrinha caso ganhasse as eleicaes, comprando 

uma outra carrinha para a Junta de Freguesia. Aborda a retificacao do orcamento, 

lamentando que mais uma vez os funcionarios da Junta de Freguesia sejam lesados, por 

nao receber o seu ordenado e o seu decimo terceiro mes. Indica que todo o executivo 

deve refletir sabre a gestdo das receitas e as respetivas consequencias para as 

trabalhadores. Indica que na Politica todos devem se tratar corn serenidade e aceitar a 

critica. 

O Sr. Paulo Monteiro sa0da os presentes. Indica que lamenta o facto de que 

algumas atividades ocorridas em Cete nao tenham a presenca de elementos da Junta de 

Freguesia, tal coma ocorreu no evento promovido pelos Bombeiros Voluntarios de 

Cete. Em relacao ao mencionado anteriormente pelo Sr. Duarte, indica que a situacao 

que ele manifesta provavelmente sera ultrapassada, dado que no piano estimado para 

2021/2022 esta previsto a aquisicao de uma viatura. Aborda novamente o tema dos 

passeios, desde a zona dos Bombeiros Voluntarios de Cete ate Parada, bem como, os da 

zona da Senhora do Vale ate a rua Lourenco Martins e a rua Lopes Cardoso. Entrega ao 

Presidente da Mesa da Assembleia um Requerimento do grupo parlamentar do PSD 

sabre este tema, para que seja lido, aprovado e colocado em anexo a presente Ata. 0 

presente Requerimento foi aprovado por unanimidade, ou seja, corn 9 votos a favor. 

O Sr. Orlando Rocha saucla os presentes. Efetua uma retificacao ao Sr. Vereador 

Paulo Silva, que interveio naltima Assembleia de Freguesia Ordinaria, salientado que 

nao existe qualquer coligacao entre o CDS-PP e o PSD, salientando que o que existe é 

urn acordo de propostas para Cete. Efetua um balanco ao ano que finda, salientando que 

foram precisos 11 meses para o Presidente de Junta de Freguesia perceber que nao tern 

maioria. Salientou que houve um orcamento retificativo tardio, e, que em 1 mes o Sr. 

Presidente da Junta de Freguesia conseguiu cumprir corn as medidas que o CDS-PP 
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propos. No entanto, indica que gostaria que fossem concretizadas todas as propostas na 

integra. Por fim, faz mencao ao orpiment° retificativo que foi tardio, salientando que os 

funcionarios da Junta de Freguesia devem sempre receber o seu vencimento. 

A Sra. Daniela Sousa sat:Ida os presentes. Questiona o Presidente da Mesa da 

Assembleia se este nab rubricou os Editais a publicar nos varios expositores da 

freguesia, salientando que na segunda-feira passada se deslocou a varios expositores e 

nao viu os Editais. Felicita a Banda de Musica de Cete pelo aniversario e pelo concerto 

que realizaram no Mosteiro. Felicita o Centro Social de Cete pelo seu aniversario. 

Felicita os Bombeiro Voluntarios de Cete pelo evento que organizaram relativo ao 

Juramento dos novos bombeiros. Indica que faz das palavras do CDU as suas palavras, 

no que diz respeito a gestao do atual executivo da Junta de Freguesia. Indica que o 

executivo concretizou as medidas propostas pelo CDS-PP corn o intuit() de que seja 

aprovado o orcamento retificativo, ou seja, por interesse. Indica que o PS vai votar 

contra esta retificacao, dado se entender que esta retificacao nab tern cabimento. 

Questiona o Senhor Presidente da Junta pelt) motivo pelo qual nab ha dinheiro para 

efetuar o pagamento dos ordenados, mas surgiu dinheiro para cumprir corn as propostas 

do CDS-PP. Questiona se os sinais VA° ser pagos este ano ou no prOximo ano. 

Intervem o Presidente da Junta de Freguesia, o Sr. Tomas Correia, que sat:Ida os 

presentes. Menciona que anunciou a presente Assembleia atraves do seu facebook 

pessoal, efetuando assim urn convite a populacdo, dado gostar de os ver presentes nas 

Assembleias. Indica que o ano esta a terrninar, sentindo felicidade pelo trabalho 

realizado, nomeadamente, pela concretizacao de algumas obras. Agradece ao publico 

que se tern dirigido as Assembleias pois muito tern ajudado a que a vila de Cete 

melhore. Apela a atencao para as votacCies que sera() feitas, salientando que se mostrou 

disponivel para efetuar o pagamento dos ordenados a titulo particular, corn o seu 

proprio dinheiro, caso os funcionarios pretendessem e caso a Junta de Freguesia ndo 

tivesse condicoes para o fazer, reforcando a sua preocupacAo e cuidado para o 

acontecimento. Salienta que nao se recorda de ter dito que oferecia a carrinha e que nao 

esta a par das conversas que o Sr. Duarte mencionou, reiterando que nao indicou que a 

culpa da situacao fosse do Sr. Duarte. Indica que chegaram a conclusao de que a 

carrinha nab cumpria corn os requisitos legais para transportar criancas, apOs a ultima 

Assembleia, tendo colocado algumas restricoes a sua utilizacAo, nomeadamente, a 
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utilizacAo em exclusivo para pessoas corn mais de 16 anos. Em relacao ao orcamento, 

indica que é uma grande preocupacao para si, salientando que tern urn orcamento 

positivo de 16.000 euros e que é mau nao ter possibilidade de pagar aos funcionarios da 

Junta de Freguesia. Quanto as obras, indica que o desaterro do cemiterio e as drenagens 

foram obras que considerou inadiaveis. Indica ao Sr. David, que os Cetenses se 

mostram muito interessados pelo Forum de treinadores, indicado que o Forum comecou 

corn a sua presenca, tendo comparecido no evento realizado no ano anterior, e, 

acrescenta que este ano nao compareceu pelo facto de estar num evento solidario em 

Paredes. Quanto ao evento dos Bombeiros Voluntarios de Cete, indicou que rao esteve 

presente mas que se reuniu posteriormente corn a direcAo, apresentando desculpas. Em 

Macao aos passeios, indica que estes já foram pedidos ha imenso tempo, tendo já 

reunido corn o Sr. Presidente da Camara, ha cerca de dois meses, vindo a ser recebido 

uma verba para o efeito. Sobre os editais, admite que provavelmente nAo foram 

afixados. No que diz respeito as manifestacoes da Sr.a Daniela Sousa, indica que esta 

deveria ser mais explicita pois nao entende o que a Sr.a Daniela quer dizer quando se 

refere ao interesse. Salienta que na Junta de Freguesia, os atestados sao entregues 

populacAo na hora, quando solicitados, ou, ate levados a casa e que nab é pelo 

vencimento que recebe que esta a trabalhar na Junta de Freguesia. Em relacao aos 

sinais, indica que possui 90 dias para efetuar o pagamento. 

Intervem o Presidente da Mesa da Assembleia, indicando que relativamente aos 

Editais, nA'o sabe o que aconteceu, assumindo toda a responsabilidade pelo sucedido e 

menciona que ird tomar as diligencias necessarias. Menciona que ndo recebeu qualquer 

e-mail relativamente ao Forum dos treinadores, e, alerta que todos tern o mesmo tempo 

para intervir, nao existindo qualquer beneficio ou prejuizo na duracao das intervencOes. 

0 Sr. David solicita a defesa da honra e menciona que convidou todas as 

AssociacOes para integrar o FOrum de treinadores, salientando que todos os anos o 

evento sera realizado. Acrescenta que se o evento ocorresse urn mes antes das eleicoes, 

la ter mais resposta positivas. 

2. Ordem do dia 

2.1 Apreciacao e votacao da 2 Revisao do Orcamento de 2018 e 
Plano Plurianual. 
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Intervem o Presidente da Mesa da Assembleia, dando inicio ao ponto 2 — Ordem 

do dia, nomeadamente ao subponto 2.1 — Apreciacao e votacado da 2a Revisdo do 

Orcamento de 2018 e Plano Plurianual. Solicita ao Presidente da Junta de Freguesia que 

proceda a uma introducao sobre o tema. 

Intervem o Presidente da Junta de Freguesia, para mencionar que em virtude de 

na Assembleia anterior nab ter sido aprovada a segunda revisdo ao orcamento, vem o 

executivo apresentar uma nova proposta corn revisao, salientando a salvaguarda do 

pagamento dos vencimentos aos funcionarios da Junta de Freguesia. 

Presidente da Mesa da Assembleia, cid inicio as inscricoes para o ponto, sendo 

inscritos o Sr. Orlando Rocha, o Sr. Antonio Duarte e o Sr. Paulo Monteiro. 

0 Sr. Orlando Rocha indica que as propostas apresentadas nab sdo propostas 

para o CDS-PP mas sim para os Cetenses. Indica ao Presidente da Junta de Freguesia 

que as contas apresentadas pela contabilista Dra. Adilia estao muito bem elaboradas 

tecnicamente, no entanto, indica que os 16.000 euros foram gastos na sua totalidade e 

que agora a Junta precisa de aprovacao, nesta Assembleia, para que possam ser 

disponibilizados. 

Intervem o Sr. Antonio Duarte para reiterar o que disse anteriormente, sendo 

este urn momento de reflexao, salientando que a obra do cemiterio poderia ter sido feita 

em duas fases; por firn, menciona a sua estima pela Dra. Adilia, louvando o seu 

trabalho. 

Intervem o Sr. Paulo Monteiro para indicar que a verba afeta a construcao das 

campas nao esta correta, menciona a alteracao que surgiu ao ponto de despesa corn o 

pessoal de novembro para dezembro, aborda o valor mencionado referente as senhas de 

presenca, entre outros pontos, salientando o born trabalho da Dra. Adilia. 

Intervem o Presidente da Junta de Freguesia, para indicar que a Dra. Adilia esta 

disponivel para esclarecer as chlvidas que existam sobre o orcamento, nao tendo sido 

apresentado mais qualquer questa° por parte dos presentes. 
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0 Presidente da Mesa da Assembleia, dá inicio a votacao do ponto. Foi aprovado 

corn 4 votos a favor, 3 votos contra e 2 abstenceies. 

0 Sr. Orlando Rocha solicita a apresentacao de uma Declaracao de Voto escrita 

do CDS-PP, procedendo a sua leitura, justificando a sua votacao favoravel. A 

Declaracao de Voto foi entregue ao Presidente da Mesa da Assembleia, sendo colocada 

em anexo a presente Ata. 

A Sra. Daniela Sousa solicita a apresentacao de uma Declaracao de Voto escrita 

do PS, procedendo a sua leitura, justificando a sua votacao contra. A Declaracao de 

Voto foi entregue ao Presidente da Mesa da Assembleia, sendo colocado em anexo 

presente Ata. 

Intervem o Sr. Antonio Duarte para a apresentacao oral da Declaracdo de Voto 

da CDU, mencionando que o seu voto foi a abstencao em prol da salvaguarda dos 

funcionarios. 

2.2 Apreciacao e votacao da Proposta do Orcamento para o ano de 
2019 e das opcoes do Plano Plurianual de Investimento 2019 a 
2022. 

Intervern o Presidente da Mesa da Assembleia, dando inicio ao subponto 2.2 — 

Apreciacao e votacao da Proposta do Orcamento para o ano de 2019 e das °Noes do 

Plano Plurianual de Investimento 2019 e a 2022. 

Intervem o Sr. Antonio Duarte, mencionando que todos as anos a Junta recebia a 

renda do Karate, no valor de 600E, questionando o porque de tal nada se verificar 

atualmente, questionando se existe alguma retificacao a cedencia do espaco. Questiona 

sabre os subsidios que a Junta recebe, nomeadamente corn o transporte de criancas, 

dado nao as verificar descriminado nos documentos que the foram fomecidos. 

Intervem a Sra. Daniela Sousa questionando, a nivel das despesas, se o 

orcamento foi elaborado tendo por base a tabela de preps de 2018; questiona se 

comparando corn o ano de 2018 os funcionarios vdo passar a receber menos de 

ordenado; salienta que os funcionarios vao passar a funcionarios publicos, questionando 

se a taxa da seguranca social é mais alta; questiona sabre o contrato das 

QAc 
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telecomunicacoes dado verificar variacoes, a nivel dos estudos pareces, projetos e 

consultoria questiona se o preco foi aumentado em relacao a 2018; salienta que a 

toponimia é um parametro novo; questiona o Presidente da Junta de Freguesia, de que 

se trata o parametro relativo aos eventos culturais recreativos e outros servicos; 

questiona sobre as quotas para a ANAFRE, e, por fim, questiona de que se trata o valor 

referente ao cemiterio. Em relacao a receita, indica que o IMI ird descer, mas que 

continua mencionado o mesmo valor, e, aborda o tema da concecao das sepulturas 

questionando quantas se encontram corn aluguer. No decorrer, a Dr.' Adilia foi 

intervindo pontualmente de modo a prestar esclarecimentos. 

Intervem o Sr. Orlando Rocha, indicando que se tern que refletir sabre as 

propostas previstas para a freguesia. 

Intervem o Presidente da Junta de Freguesia, que passa a palavra a Dr.' Adilia, 

de modo a que esta efetue o enquadramento ao orcamento, respondendo as questoes 

apresentadas anteriormente. Resumidamente, explica que o orcamento é definido corn 

base ern estimativas e arredondamentos tendo por base os dados disponiveis; que os 

funcionarios vao passar a ser funcionarios pirblicos estando-lhes associado a ADSE; a 

nivel das telecomunicacoes, indica que estao incluido o telefone e a internet; no que diz 

respeito ao parametro de estudos pareces, projetos e consultoria indica estar acrescido 

os meses que nao sera° ser pagos no ano de 2018; explica a verba de eventos culturais 

recreativos e outros servicos, que se encontra divida em dois campos, e, por fim, indica 

que as quotas sao para a ANAFRE, tendo ate já sido pagas. 

Intervem o Presidente da Junta de Freguesia, mencionando que os espacos sao 

cedidos a Banda de Musica e ao Rancho sem a cobranca de qualquer pagamento. No 

que diz respeito ao Karate, indica que é uma Associacao que tern feito uns 

investimentos consideraveis a nivel de obras, e, que os 50€ que a Junta recebia era para 

O pagamento da luz. Uma vez que a despesa da luz já se encontra em nome da 

Associacao, e, que o encargo das obras tern sido suportado por esta entidade, a Junta 

decidiu já nao cobrar o valor dos 50E. 

Intervem Sr. Antonio Duarte para acrescentar que os protocolos que se 

estabelecem corn as Associacoes devem ser analisados nas Assembleias; Como 
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resposta, o Presidente da Junta mencionou que o Protocol° ainda nao se encontra 

estabelecido mas que será apresentado assim que as obras se encontrem concluidas. 

0 Presidente da Mesa da Assembleia dá inicio a votacao do ponto, sendo este 

aprovado corn 5 votos a favor e 4 abstencOes. 

2.3 Apresentacio, discussio e votacao do Mapa de Pessoal dos Servicos 
da Freguesia para 2019. 

Intervem o Presidente da Mesa da Assembleia, dando inicio ao subponto 2.3 — 

Apresentacao, discussao e votacao do Mapa de Pessoal dos Servicos da Freguesia para 

2019. Solicita ao Presidente da Junta de Freguesia, que proceda a uma introducao sobre 

o tema. 

Presidente da Junta de Freguesia, indica que o Mapa de Pessoal tern condicOes 

para avancar, pelo que salienta ser necessario o desbloqueamento da verba para o efeito. 

0 Presidente da Mesa da Assembleia, cid inicio a votacao do Pont°, send° o 

pont° aprovado por unanimidade, ou seja, corn 9 votos a favor. 

2.4 Apreciacao das atividades e situacao financeira da Junta, relativas 
ao period() de 01 de setembro de 2018 a 30 de novembro de 2018. 

Intervem o Presidente da Mesa da Assembleia, dando inicio ao subponto 2.4 — 

Apreciacao das atividades e situacao financeira da Junta, relativas ao periodo de 01 de 

setembro de 2018 a 30 de novembro de 2018. Solicita ao Presidente da Junta de 

Freguesia, que proceda a uma introducao sobre o tema. 

Intervem o Presidente da Junta de Freguesia, que indica que a sauna° financeira 

da Junta esta regularizada estando, no entanto, por efetuar pagamento o vencimento do 

mes de novembro e o subsidio de Natal, aos funcionarios. 

Intervem a Sra. Daniela Sousa apelando a informayao escrita, indicando que o 

Fluxo de Caixa deve ser entregue corn antecedencia, juntamente corn os restantes 

documentos. 
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Intervem o Sr. Presidente da Junta de Freguesia, o Sr. Tomas Correia, indicando 

que a Junta nab tern obras de destaque, mas, que tern estado sempre ativa em diversos 

trabalhos, tais como como, por exempla: os pedidos de Iimpeza de estradas e de arvores 

caidas, e, os pedidos de Licencas de Queimadas, mostrando disponibilidade para 

apresentar, para consulta, todos estes elementos. Agradece pelos eventos que ocorreram 

nos Bombeiros voluntarios de Cete, felicita a Banda de Masica pela atuacao no 

Mosteiro e pelo seu aniversario, bem como, o Centro Social de Cete. Informou que a 

Junta teve uma atividade de apoio aos mais necessitados, sendo que agradece pelo apoio 

que recebeu de algumas pessoas de Cete, que muito contribuiram corn bens alimentares 

para os cabazes de Natal. 

3. Periodo para a intervencio do public° 

Intervem o Presidente da Mesa da Assembleia, dando inicio ao subponto 3 — 

Periodo para a intervencao do publico. 

Solicitam a intervencawo o Sr. Paulo Pinto, o Sr. Morais, a Sra. Manuela e o Sr. 

Alberto Guimaraes. 

Interval o Sr. Paulo Pinto que cumprimenta todos os presentes. Agradece tudo 

o que foi dito sobre os Bombeiros Voluntarios de Cete e agradece por toda a ajuda que 

\Tao recebendo. Indica que teve uma promessa, já de um anterior executivo, de que 

seriam colocados passeios desde a estaca`o de Cete ate Sao Sebastido, o que nunca 

aconteceu, salientando a dificuldade de circulaca'o na via. Agradece a todos os que 

ajudaram no peditorio que foi realizado na freguesia. Indica que as instalaceies dos 

Bombeiros sao do pCiblico, e, que fica satisfeito por lá serem realizadas atividades como 

o Forum de treinadores. Convida todos os presentes para assistirem ao evento de 

iluminacdo das luzes do quartel. 

Intervern o Sr. Morais que cumprimenta todos os presentes, apelando que nao 

haja tanta crispacao na Assembleia, indicando que lhe parece que o Sr. Presidente da 

Junta nao respeita as pessoas e sugere que as Atas sejam mais resumidas. 
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Intervem a Sra. Manuela que cumprimenta todos os presentes, indica que o 

Mosteiro de Cete nao esta devidamente cuidado, pois tern muito lixo nos contentores e 

falta de limpeza. No que diz respeito ao cemiterio, indica que tambem tern falta de 

limpeza, de baides e de vassouras. Questiona ao Presidente da Junta de Freguesia quem 

sao os pobres de Cete, dado entender que na'o existem. Questiona o que sao as 

queimadas, salientando que paga por todas as queimadas que efetua no seu terreno e 

pretende saber se o mesmo se aplica as restantes pessoas. 

Intervem o Sr. Alberto Guimardes, que agradece a forma como tern sido 

recebido em Cete, sugere que as Atas sejam mais resumidas e apela a que o public° se 

abstenha de comentar e que seja mais contido. 

Por fim, intervem o Presidente da Junta de Freguesia, que agradece as palavras 

do Sr. Paulo Pinto, Presidente dos Bombeiros. No que diz respeito aos passeios, indica 

que o orcamento da Junta nao permite executar essas obras, no entanto, corn a 

aprovacAo verificada no dia de hoje, se conseguird pressionar a Camara de modo a que 

sejam realizados os passeios já foram prometidos. Indica, em relacdo ao comentario do 

Sr. Morais, que é uma pessoa que fala sempre corn respeito e dentro do que é normal, 

pensando ate que o comentario dele fosse dirigido aos elementos do PS. Em relacao 

intervencao da Sra. Manuela menciona que, efetivamente, o exterior do Mosteiro está 

em muito mau estado, salientando que a Camara Municipal nab tern feito absolutamente 

nada em contrario, e, salienta que as ruas que niao se encontram limpas sao precisamente 

as ruas da responsabilidade da Camara Municipal. No que diz respeito ao cemiterio, 

indica que é limpo todas as segundas-feiras e sextas-feiras. Salienta que sad° colocados 

vassouras e baldes, no entanto, que desaparecem. Em relacdo as queimadas, salienta que 

estas nao sa-o da competencia da Junta de Freguesia. No entanto, todos os requerimentos 

das queimadas que sAo apresentados na Junta de Freguesia, sac) devidamente 

encaminhados a Camara Municipal, sendo que o Presidente da Junta se desloca 

propositadamente para o efeito, tendo ate já proposto que a Camara Municipal cedesse 

urn apoio a Junta de Freguesia, apoio esse que foi prontamente recusado. 
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Agostinho Belmiro de Barros 	reira) 

0 Presidente da Mesa da Assembleia, agradece a todos a presenca e dá por 

terminada a Assembleia de Freguesia pela meia-noite e dois minutos. 

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

Presidente, 

i-f/u/to'  

(Rui Pedro Teixeira Gomes Faria) 

0 Primeiro Secretario, 

A Segunda Secretaria, 

\O.Ac,  0,AdoC5) 	qjLi\Ac,  

(Vera Monica Torres Oliveira Fontoura) 
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