
Ata Ata rulmero 195 da reunido de Assembleia da Freguesia de 
Cete 

Ao 26° dia do mes de abril de 2019, pelas 21H05min, 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 votacao da Ata da Assembleia de Freguesia de 07 de 

dezembro de 2018. 

1.2 Leitura da Ata da Assembleia de Freguesia de 28 de janeiro de 

2019. 

1.3 Intervencao e apreciacao de assuntos de interesse para a 

freguesia pelos seus membros. 

2. Ordem do dia  

2.1 Apreciacao e votacao das contas de gerencia relativas ao ano de 

2018. 

2.2 Apreciacao do inventario dos bens da Junta de Freguesia. 

2.3 Apreciacao das atividades e situacao financeira da Junta, relativas 

ao periodo de 01 de dezembro de 2018 a 31 de mai-co de 2019. 

2.4 Apreciacao e votacao do protocolo entre a Junta de Freguesia e a 

Associacao de Daiwa — WAB FAM. 

2.5 Apreciacao e votacao da proposta de sinalizacao de rua sem saida 

na Travessa de Lamelas e na Rua do Infantario. 

2.6 Apreciacao e votacao da proposta para colocacao de lombas na 

Estrada Nacional 319, junto a estacao de comboios. 

3. Periodo para a intervencao do publico  

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

saudando todos os presentes. A Segunda Secretaria, a Sr.a Vera Fontoura, realizou a 
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chamada, estando todos presentes corn excecao do Sr. Orlando Rocha que é substituido 

pelo Sr. Mario Soares. 

1. Periodo antes da ordem do dia 

1.1.Leitura e votacao da Ata da Assembleia de Freguesia de 07 de 

dezembro de 2018. 

A Segunda Secretaria, a Sr.' Vera Fontoura, procedeu a leitura da Ata da 

Assembleia de Freguesia de 07 de dezembro de 2018, send° esta aprovada por 

unanimidade, ou seja, corn 9 votos a favor. 

1.2.Leitura da Ata da Assembleia de Freguesia de 28 de janeiro de 

2019. 

Foi proposto a nab leitura da Ata em prol do envio atempado via email, tendo a 

Ata sido aprovada em minuta. 

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

Solicitaram a intervencao o Sr. David Barbosa, o Sr. Paulo Monteiro, o Sr. 

Mario Soares, o Sr. Antonio Duarte e a Sr.' Daniela Sousa. 

0 Sr. David Barbosa cumprimentou todos os presentes. Apresentou os seus 

parabens aos Bombeiros pelo seu aniversario. Questionou se os sacos de plastic° e 

restos de madeira que foram vistos no cemiterio, se tratavam de restos de urn funeral. 

0 Sr. Paulo Monteiro saudou todos os presentes. Questionou o Sr. Presidente da 

Junta de Freguesia relativamente a colocacao dos sinais da zona da Senhora do Vale, 

questiona pelos passeios já requeridos e que ainda nao se encontram construidos, 

questiona pela situacao da rua do Malhao dado que esta ainda nab foi intervencionada, 

questiona pela situacao da rotunda da Senhora do Vale dado que tambem nao se 

encontra concluida, tal como o verificado corn a Rua da Vitoreira. 

0 Sr. Mario Soares cumprimentou todos os presentes. Referiu que a rotunda 

proxima do Centro Social de Cete não esta arranjada, questionou pela situacao da Rua 
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do Alem, da Rua da Nogueira e da Rua do Malhao, abordou a ausencia de placas 

sinalizadoras dos Bombeiros, nomeadamente as do ponto de agua para abastecimento 

dos bombeiros face aos incendios, e, da sinalizacao do parqueamento para viaturas. 

Referiu que a pagina da internet da Junta de Freguesia nap esta atualizada, apresentou 

os seus parabens aos bombeiros pelo seu 940  aniversario, e, termina questionando o 

porque de Cete nao ter aderido ao Protocolo que viu outras freguesias a celebrar corn a 

Camara Municipal. 

0 Sr. Antonio Duarte cumprimentou todos os presentes. Indicou que a Junta de 

Freguesia no comemora o 25 Abril. Questionou o porque de se ter marcado a presente 

Assembleia de Freguesia na mesma data que o evento do Centro Cultural de Cete. 

Refere que todos os eventos devem ser comunicados corn antecedencia e agendados ern 

acordo. Indica que junto ao Centro Social as grades cairam e questiona a Junta de 

Freguesia se tern conhecimento do ocorrido, e, o que tenciona fazer. 

A Sr.' Daniela Sousa cumprimentou todos os presentes. Fez dela as palavras do 

Sr. Antonio no que diz respeito a comemoracao do 25 de Abril. Parabenizou os 

Bombeiros, mencionado que irdo comemorar o aniversario na Freguesia de Sobreira. 

Questiona quern realiza as Atas das Assembleias de Freguesia. Questionou o horario e 

as funcOes de urn funcionario da Junta de freguesia. Questionou que alunos transporta a 

carrinha da Junta de Freguesia. Indica que teve conhecimento que numa Assembleia 

Municipal, uma cidada de Cete foi intervir alertando que uma campa que lhe estava 

alugada foi vendida. Solicita os Protocolos corn as AssociacOes que estao a ocupar a 

Associacao da Coca e Infantario do Vau. Indicou que foi mencionado que as cotas da 

ANAFRE tinham sido pagas, no entanto, mencionou que analisou os documentos que 

verificou que tal ndo corresponde. Sugeriu que a Junta de Freguesia sensibilizasse os 

habitantes de Cete a votar nas proximas eleicOes, e, a se fazerem acompanhar pelo 

cartao de cidada.o. 

0 Presidente da Assembleia, o Sr. Pedro Faria, respondendo as intervencOes, 

mencionou que a Assembleia tinha que ser marcada ate ao final do mes, e, que por isso 

ndo respeitou o calendario das atividades, existindo assim dois eventos ern simultaneo. 

Indica que as Atas sao realizadas pelos funcionarios corn responsabilidade para o efeito, 

e, que estes tern apoio tecnico. 

3/10 



0 Presidente da Junta de Freguesia, o Sr. Tomas Correia, enderecou os seus 

parabens aos Bombeiros. Respondeu ao Sr. David Barbosa dizendo que a madeira 

verificada no cemiterio apenas se trata de restos de obras. Mencionou que estava no 

cemiterio pois nao ha locais alternativos para ser colocada. Assim, estava lá para secar e 

posteriormente ser queimada, pelo que no se trata de quaisquer restos de sepultura. 

Respondeu ao Sr. Paulo Monteiro, indicando que a Camara Municipal já tern tudo 

preparado para colocar a sinalizacao, tendo a respetiva colocacao sido aprovada na 

propria Junta de Freguesia e posteriormente remetida a Camara Municipal. Quanto aos 

passeios, indicou que tambem foram aprovados e posteriormente entregues ao Sr. 

Presidente da Camara, sendo que solicita ao Partido Socialista que apoie e tambem 

exerca pressao na Camara Municipal. Indica que o atual Executivo da Camara 

Municipal apenas retirou urn poste junto a rotunda de Cete, e, que pressiona a Camara 

para que esta avance corn as obras já aprovadas. Acrescentou clue foi prometido na 

primeira reunia.o corn o Sr. Presidente da Camara Municipal, que seriam 

disponibilizados os paralelos para a rua do Malhao, tendo já sido enviado diversos e-

mails a abordar o assunto. Respondeu ao Sr. Mario Soares, indicando que dispOe de 

diversos e-mails e telefonemas para as Estradas de Portugal a abordar o tema, dado que 

necessita da aprovacao desta entidade para avancar. Quanto aos Bombeiros, referiu que 

foi realizado urn estudo, tendo sido concluido que no ponto de agua inicialmente 

previsto ha uma forte probabilidade de desvio de agua, sendo que assim pode nao ser 

viavel o avanco. Refere que em relacao a pavimentacao das ruas, ern Cete nao se 

verificou qualquer intervencao por parte da Camara Municipal, ao contrario do ocorficlo 

noutras freguesias do concelho, alertando que apenas foram tapados alguns buracos, 

estando ainda muito por se concretizar. Em relacao a comemoracao do 25 de Abril, 

concordou, mas sugeriu que esta seja realizada em Paredes, tal como o ocorrido, em que 

o proprio esteve presente, e teve a possibilidade apreciar a atuacao da Banda de Musica 

de Cete. Em relacao a queda da grade, indicou que esteve a espera da aprovacao do 

seguro para intervir. Uma vez que já obteve a aprovacdo que aguardava, podera avancar 

brevemente para a resolucao da situacao. Em relacao a intervencao da Sr.a Daniela, 

indicou que o horario de trabalho do funcionario em causa é das 8h as 12h e das 13h as 

17h, corn pausa para almoco, sendo que este horario sera reduzido devido ao facto do 

funcionario ter passado para funcionario pablico. No que diz respeito as funcOes, 

indicou que o funcionario trata da limpeza das ruas, da abertura de sepulturas, de 

assentar paralelos e de trabalhos em caixas de cimento, entre outros. Indicou que a Junta 
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de Freguesia se encontra a dar apoio a uma cidada que se esta doente e corn 

dificuldades, pelo que a Junta de Freguesia a leva as consultas medicas, a inscreveu na 

Cruz Vermelha para que esta receba bens alimentares, e, a inscreveu no Centro de 

Emprego, questionando se o Partido Socialista tern alga contra esta situacab. Ern 

relacao a carrinha indicou que de acordo corn o seu conhecimento apenas transporta 

alunos de Cete. No que diz respeito a sepultura, indicou que a Senhora ern causa tinha 

ao seu dispor duas sepulturas: uma em regime de compra e outra ern regime de aluguer, 

uma vez que a campa em regime de aluguer estava abandonada, optou por a vender a 

uma irma da Senhora em causa que solicitou a sua compra, uma vez que os seus pais 

estavam lá sepultados. Quanto a ANAFRE indicou que as cotas estao regularizadas. 

2. Ordem do dia  

2.1.Apreciacao e votacao das contas de gerencia relativas ao ano de 
2018. 

Presidente da Junta de Freguesia, o Sr. Tomas Correia, indicou que a Dr.' 

Adilia nao teve possibilidade de estar presente, no entanto, que fica ao dispor para 

responder a qualquer sobre o tema em analise via e-mail. A Secretaria da Junta de 

Freguesia efetuou uma breve apresentacao das contas relativas ao ano de 2018. 0 

presente ponto foi aprovado com 8 votos a favor e 1 abstencao. A Sr.' Daniela Sousa 

entregou uma Declaracab de voto relativamente as contas da gerencia que se transcreve 

de seguida: 

"Declaracao de voto 

Os eleitos nas listas do Partido Socialista, membros da Assembleia de Freguesia de 

Cete, apresentam a Exma. Mesa da Assembleia de Freguesia de Cete a presente 

declaracao de voto as contas da gerencia relativas ao ano 2018. 

ApOs solicitarmos ao executivo os documentos referentes ao periodo agora em Votacao 

foi-nos concedida respetiva consulta nestas instalacOes. 

Encontramos as documentos organizados e com a devida apresentacao, assim foi facil 

analisar e verificarmos que a despesa e a receita encontram-se em conformidade corn o 

que nos foi apresentado para esta votacao. 
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Contudo nao encontramos no minim° 3 orcamentos para os trabalhos executados, é da 

nossa opiniao, que devem no futuro corrigir este procedimento. 

Assim os membros do PS congratulam-se pelo trabalho e exigencia que tern fejt° nas 

assembleias de freguesia e que estes estejam a dar frutos. 

Os eleitos nas listas do Partido Socialista, membros da Assembleia de Freguesia de 

Cete, votam favoravelmente as contas da Gerencia relativas ao ano 2018. 

Esta declaracao deve ser transcrita na integra na ata desta assembleia para que conste 

pelo que entregamos a mesa neste moment° a declaracao que acabamos de ler." 

2.2.Apreciacao do inventario dos bens da Junta de Freguesia 

A Sr.' Daniela Sousa indicou que o inventario se encontra extenso e dificil de 

ler, e, questiona onde se encontra mencionado o sistema de som. Obtem resposta, sendo 

devidamente indicado no document° onde se encontra o registo que menciona. 

2.3.Apreciacao das atividades e situacao financeira da Junta, 
relativas ao periodo de 01 de dezembro de 2018 a 31 de marco de 
2019. 

A Sr.' Secretaria da Junta de Freguesia explicou o Relatorio de Atividades de 01 

de dezembro de 2018 a 31 de marco de 2019, que se anexa a presente Ata. 

2.4.Apreciacao e votacao do protocolo entre a Junta de Freguesia e a 
Associacao de Danca WAB FAM. 

0 presente ponto ficou suspenso ate a proxima Assembleia de Freguesia, no 

entanto, sugiram as seguintes intervencOes: 

0 Presidente da Junta, o Sr. Tomas Correia, indicou que o grupo de danca 

solicitou apoio para ocupar urn espaco, dado que já se encontram legalizados e que 

querem concretizar o protocol° para utilizar o espaco. 

0 Sr. Paulo Monteiro referiu que se deve ser coerente corn todas as AssociacOes, 

norneadamente corn o Karate que realizou obras no espaco e que paga as despesas da 

luz e da agua, tal como corn a Banda de Musica Cete, e, corn os Bombeiros. Indica que 

foi cedido urn espaco a Pesca, no entanto, sem Protocol°. 
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0 Sr. Antonio Duarte indicou que os unicos espacos que pertencem a Junta de 

Freguesia sao o prOprio edificio da Junta, e, o espaco onde se encontra a Associacao da 

Coca. Alerta que os restantes espacos pertencem a. Camara Municipal, que existem 

Protocolos entre a Camara Municipal e a Junta de Freguesia que devem ser cumpridos, 

e, onde é mencionado que para a Junta ceder os espacos a outras AssociacCies, tern que 

solicitar autorizacdo a Camara Municipal. 

A Sr.' Daniela Sousa sugeriu que o Protocolo em causa seja adiado a votacao, de 

modo a que se obtenha informacao do que esta mencionado nos Protocolos entre a Junta 

de Freguesia e a Camara Municipal. 

0 Presidente da Junta de Freguesia, o Sr. Tomas Correia, respondeu indicando 

que defende a igualdade, referindo que existem protolocos entre a Junta de Freguesia e a 

Camara Municipal para se utilizar os espacos, tendo ate a Camara Municipal obrigado a 

Junta de Freguesia a passar as despesas da luz e da agua para o seu nome. Mencionou o 

que o presente Ponto fica suspenso ate a proxima Assembleia de Freguesia. 

2.5.Apreciacao e votacao da proposta de sinalizacao de rua sem 
saida na Travessa de Lamelas e na Rua do Infantario. 

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

2.6.Apreciacao e votacao da proposta para colocacao de lombas na 
Estrada Nacional 319, junto a estacao de comboios. 

A presente Proposta foi aprovada por unanimidade, ou seja, corn 9 votos a favor, 

sendo alterado a designacdo de lombas para alteamento das passadeiras corn sinalizacao 

luminosa. 

3. Periodo para a intervencao do publico  

No presente ponto solicitou a intervencdo a Sr.' Juliana Ferreira, a Sr.' Maria 

Mendes, o Sr. Fernando Pacheco, o Sr. Alberto Guimardes, o Sr. Carlos Rocha, o Sr. 

Leal, o Sr. Ricardo Sousa e o Presidente da Junta de Freguesia, o Sr. Tomas Correia. 
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A Sr.' Juliana Ferreira indica que o Parque de Lazer foi prometido em 

Assembleias anteriores e que nao esta realizado, menciona que a rotunda nao está 

tratada, que na rua Antonio Pinto Lopes nao ha respeito pela circulacao dos peeies e que 

ha quern faca rally nas estradas. Termina mencionando que se deve praticar o 25 de 

Abril diariamente. 

A Sr.' Maria Mendes dirigiu-se ao Sr. Paulo Monteiro, indicando que concorda 

que se pague as despesas desde que a Associacao que integra use as instalacOes na 

totalidade, isto porque lá se verifica a pratica de ginastica, a utilizacdo por parte da 

Comissao de Festas, bem como, a realizacao de festas de aniversarios. Indica que o 

grupo de danca já fez obras no espaco, tais como pinturas e arranjos na casa de banho, 

bem como, limpeza. 

O Sr. Fernando Pacheco cumprimentou os presentes, indicando que intervem em 

defesa da honra, devido a uma frase do Presidente da Junta de freguesia na assembleia 

anterior. Indica que os Cetenses que votaram no Partido Socialista nao foram 

respeitados. Alerta para a existencia de arvores que já estdo em cima dos postes da 

eletricidade junto as instalacOes do Centro Social, e, questiona se se respeitou o 

Protocolo existente em relacao a campa que foi vendida. 

O Sr. Alberto Guimardes sugeriu que as Atas, as contas, bem como, o Plano de 

Atividades sejam anunciados na pagina da internet da Junta de Freguesia para 

conhecimento de todos. Salientou que tern ocorrido acidentes, que nas ruas ha placas de 

sinalizacao que tern sido danificadas pelos camiOes, alerta que é dificil circular nos 

passeios, e, questiona se é possivel colocar semdforos, e, se ha algum estudo previo da 

Camara Municipal para o efeito. 

O Sr. Carlos Rocha cumprimentou todos os presentes, se apresentando como 

Presidente da Associaca.o de Karatecas de Vale do Sousa, e, salientou que se encontra 

ao dispor para prestar esclarecimentos necessarios relativos a Associacao que 

representa. Indicou que s6 pagam as despesas, acrescentando que nâo efetuam o 

pagamento da renda uma vez que as obras que realizaram foram ao seu proprio encargo. 

Mencionou que tern urn Protocolo estabelecido e que o espaco foi cedido a esta 

AssociacAo enquanto ela existir. 

0 Sr. Leal cumprimentou todos os presentes. Mencionou que entende é etico que 

as pessoas falem na sua vez e que intervenham no pnlpito. 
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0 Sr. Ricardo Sousa cumprimentou todos os presentes. Dirigiu-se ao Sr. 

Presidente da Junta de Freguesia mencionando que numa das Assembleias Municipais 

ficou corn a sensacao de que o insultaram. Indicou que ouviu ser dito na presente 

Assembleia de Freguesia, que o Sr. Presidente da Junta no apresenta os assuntos 

aprovados nesta sede na Assembleia Municipal, ou seja, que o Presidente da Junta nao 

transporta os assuntos aprovados na Freguesia para a Camara Municipal. No entanto, 

afirma que é o Sr. Presidente da Camara que seleciona as ordens de trabalho. Ern 

relacao a colocacao das lombas, pergunta quern decide quanto as obras a executar. 

Presidente da Junta de Freguesia, o Sr. Tomas Correia, responde ao Sr. Fernando 

Pacheco que ha um elemento do Partido Socialista que nas Assembleias de Camara 

indica que a Camara tern feito um excelente trabalho. No entanto, como ha muita coisa 

em falta em Cete, conclui que este elemento nao esta a colaborar para os avancos da 

freguesia. Indica que já solicitou os paralelos a. Camara, que jã pediu apoio para 

solucionar a situacao da rotunda, que o Presidente da Camara nao concretizou o 

Protocolo para a limpeza das ruas, indica que já solicitou varias vezes o corte das 

arvores, que ja solicitou a colocacap dos 10m de paralelo junto a zona Industrial. Indica 

que o IMI ndo baixa tal como proposto na campanha eleitoral do PS, que o saneamento 

nas fabricas da Zona Industrial ndo esta a funcionar, indica que em Cete houve 

sepulturas realizadas a cargo da Junta e isso nab é louvado, e, termina mencionando que 

é precise, exercer pressao na Camara Municipal pois é preciso urn terreno para se 

avancar corn o campo de futebol. 

Responde ao Sr. Alberto indicando que ha situacOes a executar nas estradas que sao da 

alcada das Estradas de Portugal, indica que eles deverao realizar estudos relativos as 

lombas, e, que todos os documentos que a Junta dispOe sobre este assunto estap 

disponiveis para consulta na Junta de freguesia, durante o seu corrente periodo de 

funcionamento, convidando a sua presenca. Indica que os sinais luminosos talvez nap 

sejam os mais adequados. 

Em relacao ao Karate indica que tern sido feito muito pelo edificio. 

Responde ao Sr. Leal indicando que fazem o possivel para que as Assembleias de 

freguesia sejam agradaveis mas nem sempre é possivel, indicando que da sua parte tern 

feito um trabalho afincado para que sejam analisados temas importantes e que as Atas 

estao mais sinteticas. 
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Responde ao Sr. Ricardo Sousa indicando que o Presidente de Camara lhe indicou que 

ele prOprio nao deve ir para as Assembleias de Camara apresentar os temas abordados 

nas Assembleias de freguesia. Acrescenta que em relacao a colocacao de lombas, estao 

em fase de estudos. 

Responde a Sr.a Juliana Ferreira indicando que alguern da Camara Municipal lhe 

indicou que uma vez que ele nao votou a favor da Camara Municipal, num determinado 

ponto em votacao numa Assembleia Municipal, que Cete nab teria nada por parte da 

Camara. Entende que foram palavras graves ditas por quem esta no poder, tend° 

respondido que espera que pelo menos sej am respeitados os Cetenses que votaram no 

PS. Indica que lhe garantiram que ia ser executado o Parque de Lazer, e, que ate a. data 

nab avancaram corn a obra tendo mencionando que surgiram outras prioridades. 

Concluiu clue mais uma vez Cete ficou desfavorecido. 

0 Sr. Paulo Monteiro intervem para reforcar que o Presidente do Karate 

mencionou partilha as instalacOes corn o grupo da Pesca, e, que o grupo da pesca nao 

pagava e agora efetua o pagamento 50 euros. 

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

terminada a Assembleia de Freguesia pelas 23H31min. 

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

0 Presidente, 

I 	 C- 
T. 

(Rui Pedro Teixeira Gomes Faria) 

0 Primeiro Secretario, 

-ie co J Aj (30-41v6 tiliht.4/  

(Agostinho Belmiro de Barros Moreira) 

A Segunda Secretaria, 
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(AC 

ca.44,0,), ,0  

(Vera Monica Torres Oliveira Fontoura) 
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Declaragao de voto 

Os eleitos nas listas do Partido Socialista, membros da Assembleia de 

Freguesia de Cete, apresentam a Exma. Mesa da Assembleia de Freguesia de 

Cete a presente declaracao de voto as contas da gerencia relativas ao ano 

2018. 

Apos solicitarmos ao executivo os documentos referentes ao period° agora em 

Votacao foi-nos concedida respetiva consulta nestas instalacOes. 

Encontramos os documentos organizados e com a devida apresentacao, assim 

foi facil analisar e verificarmos que a despesa e a receita encontram-se em 

conform idade com o que nos foi apresentado para esta votacao. 

Contudo nao encontramos no minim° 3 orcamentos para os trabalhos 

executados, é da nossa opiniao, que devem no futuro corrigir este 

procedimento. 

Assim os membros do PS congratulam-se pelo trabalho e exigencia que tem 

feito nas assembleias de freguesia e que estes estejam a dar frutos. 

Os eleitos nas listas do Partido Socialista, membros da Assembleia de 

Freguesia de Cete, votam favoravelmente as contas da Gerencia relativas ao 

ano 2018. 

Esta declaracao deve ser transcrita na integra na ata desta assembleia para 

que conste pelo que entregamos a mesa neste momento a declaracao que 

acabamos de ler. 

Clete, 26 de Abril de 2019 

'CN,Q 
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