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Ata rnImero 198 da reuniao de Assembleia da Freguesia de 

Cete 

Ao 6° dia do mes de dezembro de 2020, pelas 21H09min, reuniu a Assembleia em 

sessao 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. Periodo antes da ordem do dia 

1.1 Leitura e Aprovacao da Ata da Assembleia de Freguesia 

Ordinaria de 20 de setembro de 2020. 

1.2 Intervencao e apreciacao de assuntos de interesse para a freguesia 

pelos seus membros. 

2. Ordem do dia 

2.1 Discussao e votacao de atribuicao do donativo de quinhentos euros ao 

Centro Social de Cete. 

2.2 Apreciacao e votacao da Proposta do Orcamento para o ano de 2020 

e das opcoes do Plano Plurianual de Investimento de 2020 a 2023. 

2.3 Apresentacao, discussao e votacao do Mapa de Pessoal dos Servicos 

da Freguesia para 2020. 

2.4 Apreciacao das atividades e situacao financeira da Junta, relativas do 

periodo de 01 de setembro de 2019 e 31 de outubro de 2019. 

3. Periodo de Intervencao do Pablico 

0 Presidente da Mesa da Assembleia, o Sr. Pedro Faria, deu inicio a reunido, saudando 

todos os presentes, pelas 21h09min, sendo efetuada a chamada, corn a substituicao do 

deputado do CDS Orlando Rocha pela deputada Celia Nunes. 
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1. Periodo antes da ordem do dia 

  

1.1 Leitura e Aprovacao da Ata da Assembleia de Freguesia 

Ordinaria de 20 de setembro de 2020. 

Neste ponto ocorreu a leitura e analise da Ata, tendo surgido sugestOes de melhoria que 

foram aplicadas ao document°. 

A Ata foi aprovado corn 8 votos a favor e corn 1 abstenca° por parte do CDS que entregou 

uma declaracao de voto que sera anexada a presente Ata. 

1.2 Intervencao e apreciacao de assuntos de interesse para a freguesia 

pelos seus membros. 

Inscreveram-se o Sr. David Barbosa, o Sr. Paulo Monteiro, o Sr. Antonio Duarte e a Sr." 

Daniela Sousa. 

0 Sr. David Barbosa interveio para falar sobre o setimo Forum de Treinadores, agradeceu 

ao executivo da Junta e ao Rancho FolclOrico por terem respondido ao email corn o 

convite para o evento. 

0 Sr. Paulo Monteiro antes de mais desejou publicamente as melhoras ao Sr. Americo, 

membro do executivo da Junta. Acrescenta que em Cete ha algumas ruas em terra batida 

que necessitam de melhoramentos e que se deve solicitar apoio a Camara Municipal, e 

clue o Centro Escolar continua a ter despesas suportadas pela Junta de Freguesia, por 

exemplo, em produtos de limpeza, em produtos de higiene e gas. Sugere clue a verba da 

Camara Municipal podera ser utilizada para se contratar mais urn funcionario, ou, adquirir 

maquinas para auxiliar os trabalhos, ja clue a area a intervir na freguesia é muito grande. 

0 Sr. Antonio Duarte questiona quais os meios que a Camara Municipal vai atribuir 

Junta de Freguesia para o ano de 2020, devido a transferencia de competencias. Alerta 

para os dois acidentes que já aconteceram na rua Antonio Pinto Lopes e clue se deveria 

fazer algo a nivel de prevencao. No clue diz respeito a rua Belo Horizonte, indica que esta 
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tern dois postes mal posicionados, que deveria ter mais sinalizacao e que se poderia 

colocar grades de protecao num dos lados por causa das criancas que diariamente aui 

circulam. Termina questionando quando havera Medico na Junta ao servico da populacdo. 

A Sr.' Daniela Sousa felicita o Centro Social de Cete pelos seus 34 anos de atividade, 

felicita a Banda de Musica de Cete pelos seus 184 anos e que fard brevemente urn concerto 

no dia 14 no said° nobre dos Bombeiros Voluntarios de Cete. Faz urn mini balanco do 

ano de 2019 salientando que a pagina da internet nao funciona corretamente e tern 

informacao muito antiga, a pagina do Facebook so publica os editais das assembleias de 

freguesia, afirma que o Parque de Lazer ird ser uma realidade, pergunta ao Presidente da 

Junta de Freguesia se se lembra do que prometeu na campanha eleitoral e ainda no 

cumpriu, questionado sobre o local para a piscina, a biblioteca publica, sobre o estudo 

sobre o nivel de pobreza, sobre a aposta no turismo, qual o ponto de situacdo da sepultura 

que já foi falada noutra assembleia de freguesia, porque ha fontandrios que no funcionam 

corretamente e que já foram gastos 7.500euros, sobre a limpeza e higiene na freguesia, e, 

sobre o corte das arvores junto ao cemiterio de Cete afirmando que tal corte é como matar 

as arvores. 

0 Presidente da Junta de Freguesia, o Sr. Tomas Correia, intervern indicando que nao 

podera estar presente no setimo Forum dos Treinadores pois tern na mesma data um jantar 

da Associacao de pessoas corn deficiencia cuja presenca já confirmou muito 

atempadamente. Continua indicando que ern Cete nao ha muitas ruas em terra batida e 

que tentard como sempre analisar a melhor forma de as pavimentar. Quanto a delegacdo 

de competencias, indica que a verba nao é suficiente para todas as despesas tendo no 

entanto que a Junta de Freguesia aceitado esta proposta ciente de que a verba podera vir 

a ser negociada, tendo já contrato urn funcionario vindo do Centro de Emprego para 

reforcar a sua equipa. Confirma que no Centro Escolar continua a ter despesas corn o 

fomecimento de produtos de higiene e produtos de limpeza. Na rua Belo Horizonte indica 

que a sugestdo da colocacao das grades e boa e analisard. Relativamente ao Medico na 

Junta de Freguesia para atendimento da populacdo, indica que ainda se encontra a meio 

do mandato e que tal podera vir a ser concretizado, salientando que na Junta encontra-se 

ao dispor uma Assistente Social e uma Psicologa. Quanto ao site da Junta de Freguesia 

indica que vera como esta a sua situacao e o que é possivel fazer para ser melhor 

acompanhado. No que diz respeito ao Parque de Lazer, afirma que o Vereador Paulo Silva 

anunciou em Cete a sua inauguracdo para o passado dia dos avos, o que nab aconteceu, 
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acrescentando que caso o Parque de Lazer já estivesse realizado se poderia avancar para 

outros projetos na freguesia. Acrescentou clue o Parque de Lazer teve inicio pelo 

executivo da Junta que muito contribuiu, nomeadamente na propria pessoa do Presidente 

da Junta, para o seu desenvolvimento, pois realizaram o levantamento dos terrenos, 

conversaram corn as proprietarios e prepararam o negocio. Afirma que a Camara 

Municipal prometeu realizar os passeios, nomeadamente, os passeios clue vem desde 

Parada ate Cete, no entanto, ate a data nada foi realizado. No que diz respeito ao 

polidesportivo, o Vereador e uma engenheira responsavel da Camara foram ao local fazer 

o levantamento/estudo mas ate a data nada foi comunicado nem iniciado. Contou uma 

situacao ern que a Junta de Freguesia se sobrepOs a Camara Municipal para resolver a 

situacao das aguas pluviais numa determinada rua que muito afetou algumas casas. 

Quanta aos Fontandrios, indica que o do Alem, o do Mosteiro, o da Figueira e o da Sr.' 

do Vale estao a funcionar, sendo que a verba agora contemplada é para os proximos. No 

que diz respeito a situacao da sepultura falada, mencionou que a Senhora ern causa 

apresentou queixa no Ministerio Publico, estando a aguardar ser chamado a prestar 

declaracOes em tribunal, estando totalmente disponivel para esclarecer a situacao e dar a 

conhecer o desfecho na freguesia. No que diz respeito ao corte das arvores, a Junta de 

Freguesia tern as faturas das despesas relativas as podas das arvores na zona do Mosteiro, 

tendo sido realizado urn estudo pelo Eng.° Miguel da Camara Municipal, a autorizar o 

carte das arvores para nada colocar em perigo as pessoas e as bens. 

2. Ordem do dia 

2.1 Discussao e votacao de atribuicao donativo de quinhentos euros 

ao Centro Social de Cete. 

Intervem o Presidente da Junta, o Sr. Tomas Correia, para explicar que o donativo é para 

dar algum apoio as obras em curso no Centro Social e que estima que seja entregue em 

abril proximo. 

Intervem o Sr. Paulo Monteiro para manifestar que estranha o facto deste donativo vir a 

votacao, questionando do porque de tal se verificar atendendo tambem ao baixo valor do 

donativo. 
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Intervem a Sr.a Daniela Sousa para questionar o porque deste donativo ser atribuido 

apenas em abril, e, questiona o porque de se votar no orcamento e este donativo nao estar 

lá incluido. 

O Presidente de Junta responde indicando que foi criado este ponto para discussao e 

votacdo pois o Centro Social de Cete esta a construir o seu edificio de raiz, ao contrario 

de outras instituicOes e associaceies que geralmente tem cedencias de espacos já 

existentes, entendendo que se deve realcar o esforco do Centro Social pois é uma obra 

que acarreta muita despesa. 

O presente donativo foi aprovado por unanimidade. 

2.2 Apreciacao e votacao da Proposta do Orcamento para o ano de 

2020 e das opcoes do Plano Plurianual de Investimento de 2020 a 

2023. 

Intervem o Presidente da Junta, o Sr. Tomas Correia, para explicar que nao contactou os 

outros Partidos Politicos para previamente discutir o Orcamento pois as verbas so 

reduzidas e nao ha margem para muitas negociacOes, tendo a Junta de Freguesia um 

orcamento muito curto para todas as necessidades. 

A Professora Rosario fez uma apresentacdo do Orcamento que foi projetado na sala para 

todos os presentes analisarem em conj unto, sendo dado resposta as questOes apresentadas. 

A Sr.a Daniela Sousa pediu para intervir tendo feito posteriormente uma cedencia de 

tempo ao deputado Adriano Rocha. 0 Sr. Antonio Duarte solicita tambern intervencdo, 

sendo que todas as questOes e sugestOes dadas foram respondidas pela Professora Rosario. 

O Sr. Antonio Duarte indica que entende que a despesa em produtos quimicos e 

farmaceuticos, neste caso, os herbicidas é muito elevado, tendo ainda em conta que 

estamos numa epoca em que muito se fala em questOes ambientais, dando no seguimento 

da sua exposicdo a sugestao de se utilizar um trator para apoiar na limpeza. Na parcela 

correspondente as telecomunicacOes indica que houve um aumento no valor a pagar. No 
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que diz respeito as despesas da escola indica que a Junta de Freguesia ainda ficard corn  /VvVisivi-tt 

pr-f7 muitas despesas e admite clue é dificil gerir o orcamento. 

O Sr. Adriano questiona o que significa o ponto correspondente a despesa sobre o 

recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho. 

o Orcamento foi aprovado corn 8 abstencOes e 1 voto a favor do PSD, tendo a deputada 

Celia Nunes intervindo para explicar o seu voto. A deputada Celia Nunes entregou uma 

declaracao de voto que sera colocada ern anexo a presente Ata. 

2.3 Apresentacao, discussao e votacao do Mapa de Pessoal dos 

Servicos da Freguesia para 2020. 

o Mapa de Pessoal aos Servicos da Freguesia para 2020 foi projetado na sala para todos 

os presentes analisarem ern conjunto, sendo dado resposta as questOes apresentadas. 

O Sr. Adriano Rocha interveio para, no seguimento da sua participacao no ponto anterior, 

reforcar a analise ao ponto correspondente a despesa sobre o recrutamento de pessoal para 

novos postos de trabalho. 

o presente Mapa de Pessoal foi aprovado corn 4 votos a favor do PSD, 3 votos contra do 

PS e 2 abstencOes do CDS e da CDU. 0 Partido Socialista explicou o porque de votar 

contra, salientando que entende que o Mapa de Pessoal apresenta contradicao em alguns 

parametros. 

2.4 Apreciacao das atividades e situacao financeira da Junta, 

relativas do periodo de 01 de setembro de 2019 e 31 de outubro de 

2019. 

A Professora Rosario fez uma apresentacao das Atividades e da situacao financeira da 

Junta relativas ao period() indicado, tendo sido foi projetado na sala para todos os 

presentes analisarem em conjunto, sendo dado resposta as questOes apresentadas. 
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24„ 
Intervem o Sr. Paulo Monteiro, o Sr. Antonio Duarte, a Sr.a Daniela Sousa. 

	 \GAc kc-v 

Intervem o Sr. Paulo Monteiro, indicando que na parte da cultura fala sobre o pagamento 

a uma empresa por causa das marchas de Sao Pedro nap entendendo o valor mencionado, 

porque a empresa que habitualmente faz este tipo de trabalhos nab costuma solicitar 

pagamento sugerindo que se devia ter tentado negociar de modo a nao se pagar como é o 

habitual; na parcela sobre o restauro da calcada do Largo do Mosteiro indica que entende 

ser urn valor muito pequeno; no que diz respeito as podas da parte do cemiterio entende 

que se deveria pedir apoio a Camara Municipal para que estes apoiassem os trabalhos, 

sendo certo que se a Camara se recusasse a prestar auxilio, a Junta teria possibilidade de 

lhes questionar qual é o seu papel para corn Cete; questiona se existe outra plataforma 

para alojar o site da Junta de Freguesia de modo a que nao se pague urn valor tao alto; no 

seguimento do pedido a Camara para a cedencia dos paralelos para o calcetamento da rua 

de Varzea, sugere que tambem seja já pedido para a rua do Malhao; parabenizou pela 

verba disponibilizada para a inscricao no tomeiro de boccia; a nivel do quadro de pessoal 

votou a favor pelo facto de entender que o funcionario que veio trabalhar para a Junta por 

parte do Centro de Emprego é um funcionario corrente, independentemente das condicOes 

contratuais que possa ter, e, entende que se poderia pagar mais mensalmente pois o valor 

que lhe é atribuido ndo é atrativo e compensatorio. 

Intervern o Sr. Antonio Duarte para realcar que é contra o facto da Junta de Freguesia ter 

ao seu servico urn funcionario do Centro de Emprego, afirmando que se a Junta necessita 

de mais urn funcionario deve abrir urn concurso. Questiona o porque da carrinha da Junta 

de Freguesia de Cete transportar pessoas a Cruz Vermelha da Sobreira, salientando que 

existe os Bombeiros Voluntarios de Cete para quern o pretender fazer. 

Intervem a Sr.a Daniela Sousa para pedir esclarecimentos sobre a inscricdo no tomeiro de 

boccia, afirmando que é a Junta de Freguesia que efetua o adiantamento do dinheiro para 

a inscricao, mas que este lhe é posteriormente devolvido por parte da Camara Municipal. 

Quem frequenta o Programa da Vida Ativa, efetua o pagamento pela sua frequencia, 

sendo que a Junta de Freguesia retem para si uma parte deste valor, questionando qual é 

essa percentagem e onde se enquadra. 
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Intervem o Presidente Tomas Correia, indicando que as arvores podadas foram 

acompanhadas por parte do Eng. Miguel da Camara Municipal, e, que foi do 

entendimento que nada impedia a sua poda, estando as arvores num terreno da Junta de 

Freguesia. Entende que o valor pago nas Marchas nab é elevada tendo em conta o trabalho 

efetuado. Quanto ao site da Junta de Freguesia, agradece a indicacao da existencia de 

outras plataformas para alojamento do site mais baratas pelo que analisard a situacao. No 

que diz respeito ao torneiro de boccia, afirma que é uma atividade em colaboracao corn a 

Camara Municipal em que a Junta de Freguesia cedeu as instalacOes. Quanto a utilizacao 

da carrinha da Junta de Freguesia para transportar pessoas da freguesia a Cruz Vermelha 

da Sobreira, explica que isso acontece porque as pessoas vao lá buscar alimentos e que se 

fossem transportadas pelos Bombeiros de Cete teriam que efetuar o pagamento pela 

deslocacdo, sendo que este levantamento de alimentos decorre de acordo corn o acordo 

estabelecido atraves da Assistente Social. 

3. Periodo para a intervencao do piiblico 

Efetua inscricao a Sr.a Juliana Ferreira, o Sr. Alberto Guimaraes, o Sr. Ricardo Sousa e o 

Sr. Joaquim Barros. 

A Sr.' Juliana Ferreira intervem para questionar se em Cete ha AssociacOes de primeira e 

de segunda, afirmando que na freguesia nao ha uniao. 

0 Sr. Alberto Guimardes apela ao Sr. Presidente da Junta para se prescindir dos 

herbicidas, aconselhando a consulta sobre as varias marcas de produtos existentes e 

melhor informacao sobre o tema, entendendo que os herbicidas sao nocivos. 

0 Sr. Ricardo Sousa intervem apelando ao cumprimento do regimento das assembleias 

de freguesia e apelando a que estas sejam mais formalistas. Questiona se o donativo ao 

Centro Social de Cete for dado agora tern cabimento orcamental, e, salienta clue se nao 

tiver e se quiser dar o donativo neste ano tern que ser feito urn orcamento retificativo; 

questiona que parte do dinheiro investido pela Camara Municipal nas freguesias foi 

investido em Cete e questiona tambem qual o apoio dado por parte dos Cetenses que tanto 

falam, para exercer pressao e solicitar apoio a Camara; questiona tambem se houve 

alguem que impos uma data limite para a inauguracao do Parque de Lazer, ou, se foi 
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alguem que se dirigiu a uma assembleia da Junta de Freguesia para anunciar a 

inauguracdo do respetivo Parque; questiona ainda qual o valor dado em subsidios por 

parte da Camara Municipal as associacoes, as coletividades e a propria Junta de Freguesia 

de Cete e encerra questionando se se deve ou nao defender Cete. 

0 Sr. Joaquim Barros intervem para agradecer o donativo de quinhentos euros a Junta de 

Freguesia, e, para agradecer a Sr.a Daniela Sousa pelo voto de louvor na Assembleia de 

Freguesia passada. Menciona que ha em Cete, AssociacCies com mais subsidios do que o 

Centro Social como, por exemplo, os Bombeiros Voluntarios e a Banda de Musica, 

salientando que o Centro Social apenas tern alguns protocolos, mas nada mais. Termina 

dizendo que apesar de tudo havera mais projetos a favor dos Centenses, esperando que a 

inauguracao do Centro Social ocorra no 10  semestre de 2020. 

o Presidente Tomas Correia, indica que colabora corn todas as AssociacCies de Cete de 

igual forma, tendo o mesmo respeito por todos, salientando que decidiu atribuir este 

donativo ao Centro Social de Cete por considerar que é uma obra iniciada de raiz e merece 

mais apoio. Quanto a verba usada no herbicida entende que é relativamente pequena, 

devendo o herbicida continuar a ser usado. Ainda no que diz respeito ao Centro Social 

afirma que as melhores contas realizadas pela Junta conduzem a uma atribuicao da verba 

em abril. Afirma que tern efetuado varias solicitacOes de apoio a Camara Municipal mas 

que estes nunca respondem, e, que inclusive a Junta de Freguesia já substitui a Camara 

Municipal para resolver situacOes, e, que ainda aguarda o reembolso de urn pagamento 

efetuado por parte da Junta em substituicao da Camara Municipal. Sobre os subsidios 

atribuidos a Cete refere que sao sempre muito inferiores do que os atribuidos para outras 

freguesias, salientando que em Assembleias Municipais tern o cuidado de votar sempre 

favoravelmente para a atribuicao de subsidios para as outras freguesias do concelho, 

verificando que para eles sao atribuidos na sua totalidade ou em valores muito proximos 

do pedido. Afirma que foi mencionado por parte do Vereador Paulo Silva que o Parque 

de Lazer estaria pronto para o passado dia dos avos, mas que ate a data nada esta feito. 
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(Agostinho Belmiro de Barros Moreira) 

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

terminada a Assembleia de Freguesia pelas 23HOOmin. 

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

0 Presidente, 

(Rui Pedro Teixeira Gomes Faria) 

Primeiro Secretario, 

Segunda Secretaria, 

\a)1 /4a 	-31QA oe,v&,cc,,\NA&, 
(Vera Monica Torres Oliveira Fontoura) 
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Grupo Politico do CDS-PP na Assembleia de Freguesia de Cete 

LA, A-1,,,J DE VOTO 

Ponto 2.2 — Apreciagao e discussao da proposta de Orgamento para 2020 e das °goes do 

Plano Plurianual de investimento de 2020 a 2023 

DECLARAcA0 DE VOTO 

Foi corn surpresa que o CDS verificou que o executi vro desta Junta de Freguesia se esqueceu de 

chamar s Partidos representados nesta assembleia para apresentarem propostas para o 

orgamento para o ano de 2020. 

E da mesma forma que este Partido criticou executivo municipal por fazer o mesmo, nao 

poderia, em consciencia ou coerOncia, deixar de censurar esta atitude, ate pelo facto de nao 

dispondo o PSD de maioria, mais seria de esperar a sua procura por consensos, e ouvir 

propostas concretas o que so beneficiaria o interesse de Cete e dos Cetenses. 

Neste ponto, o CDS abstern-se, mas nao deixara de estar atento, e ira retirar as devidas 

consequOncias no futuro, caso esta postura, da parte do executivo se vier a manter. 

Cete, 6 de Dezembro de 2019 

Representante do CDS-PP na Assembleia de Freguesia de Cele, 

CI\-\kko1 /41,0 

Celia Elisabete da Fonseca Nunes (CDS-PP) 
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