
Ata nilmero 189 da reunrao de Assembleia de Freguesia de Cete 

Aos trinta dias de abril de dois mil e dezoito, pelas vinte e uma 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, 

corn a seguinte ordem de trabalhos: 

1. Periodo antes da ordem do dia  

1.1.Leitura e votagao da Ata da Assembleia de Freguesia de 04 de 

dezembro de 2017. 

1.2.Leitura e votagrao da Ata da Assembleia de Freguesia de 22 de 

janeiro de 2018. 

1.3.1ntervencao e apreciagao de assuntos de interesse para a Freguesia 

pelos seus membros. 

2. Ordem do dia  

2.1. Apreciagao e votagaso da conta de gerencia relativas ao ano de 

2017. 

2.2. Apreciagao das atividades e situagao financeira da junta, 

relativas ao periodo de 01 de dezembro de 2017 a 31 de margo 

de 2018. 

2.3. Apreciagao do inventhrio dos bens da Junta de Freguesia. 

	

2.4. 	Apreciagao e votagado da proposta de sinalizacao de proibido 

estacionar no Largo da Sra. Do Vale em dias de feira. 

	

2.5. 	Analisar e autorizar a celebragrao de acordo de execucado de 

delegagao de competencias entre a Junta de Freguesia e a 

Camara Municipal n 9-20/2018. 

	

2.6. 	Entrega dos louvores a dois funcionarios da Camara Municipal 

de Paredes. 

3. Period() para intervencao do public() 



kcv,cfc94A 0 Presidente da Assembleia, Pedro Faria, deu inicio a reuniao. 0 

mesmo saudou todos os presentes, e solicitou ao segundo secretario, 

Agostinho Moreira, que procedesse a chamada dos membros da 

Assembleia, tendo sido registado a ausencia do primeiro secretario Pedro 

Loureiro. De seguida, informou que o mesmo tinha pedido dispensa para 

o ano civil, tendo sido substituido pelo segundo secretario Agostinho 

Moreira, chamando o elemento do PSD Vera Monica Torres Oliveira 

Fontoura afim de tomar posse como segunda secretaria. Neste 

seguimento, elementos da Assembleia questionaram se nao deveria ir 

votagao, tendo o Presidente da Mesa, dito que era uma substituicado 

temporaria que nao necessitava de votagao, mas caso quisessem 

poderiam fazer. No entanto nao obtendo resposta, fez subir Vera Monica 

Torres Oliveira Fontoura. A pedido do Membro da CDU Antonio Duarte, o 

Presidente da Assembleia procedeu a leitura do documento do pedido de 

dispensa do primeiro Secretario Pedro Loureiro. 

Ainda antes da ordem do dia, o Presidente teceu esclarecimentos 

sobre as atas cento e oitenta e sete e cento e oitenta e oito dizendo que o 

membro Pedro Loureiro nao fez, nem deixou qualquer apontamento 

sobre estas. Questionado pelo membro do PS Daniela Sousa, refere que a 

ata cento e oitenta e seis foi feita pelo segundo secretario e a cento e 

oitenta e sete ainda nao estava concluida. Por esse motivo, a ata cento e 

oitenta e sete nao foi proposta para votagao, pedindo desculpa a todos e 

referindo que tal situagao nao se voltaria a repetir. 

1.1. Lei-tura e votag"ao da Ata da Assembleia de Freguesia de 04 de 

dezembro de 2017. 

0 secretario Agostinho Moreira procedeu a leitura da ata, tendo 

de seguida o Presidente da Assembleia levado a votagrao. A ata foi 

reprovada corn sete votos contra e duas a bstencoes. 

1.3. Intervengrao e apreciagrao de assuntos de interesse para a Freguesia 

pelos seus membros. 



Inscreveram-se: Antonio Duarte, Daniela Sousa, Orlando Rocha e 

Paulo Monteiro. 

Antonio Duarte comegou por saudar todos os presentes e inicia a 

sua intervengado dizendo que apos uma semana do 25 de abril, e se nao 

fosse o 25 de abril naturalmente nao estarfamos aqui, demonstra a sua 

tristeza pela Junta nao ter hasteado as bandeiras, realgando que as 

restantes Juntas de Freguesia, normalmente fazem uma homenagem ao 

25 de abril, e a Freguesia de Cete nem se deu ao trabalho de hastear as 

bandeiras. 

De seguida referiu, afirmando que Jose Alberto, anterior deputado 

desta Assembleia, foi sempre uma pessoa que falou do assunto, do 

caminho que vem da Rua das Campinas ate a Estagao, e que por acaso 

nessa semana tinha passado la e verificou que a EDP andava a mudar as 

lampadas, mas que a lampada da parte de baixo nado foi porque the 

disseram que era um caminho particular. Refere que sabe que o 

Presidente da Junta foi uma pessoa interessada ern ajudar aquela pessoa 

que fez as obras e colocou as portas que nunca existiram naquele local. De 

seguida, dirigiu-se para o executivo da Junta e disse que, era altura de o 

Executivo ir junto da Camara Municipal saber, de uma vez por todas, se 

era urn caminho particular ou publico e que nao devemos ter medo, mas 

enfrentar as coisas como elas sac,. Depois disse que, na Assembleia 

quando votou o orgamento sobre o Lugar da Figueira, e que acha muito 

bem que a rua já cimentada, no entanto pede ao Presidente da Junta, que 

vá junto da Camara, corn urn engenheiro procurar uma solugrao para 

aquela rua, pois já nem uma ambulancia la vai, pois é facil descer, mas é 

impossivel subir. Referiu tambern que a Camara podera nao ter dinheiro, 

mas tern tecnicos especializados para encontrar uma solugao para aquele 

problema. Ainda questionou como é possivel que Cate pertenga a Area 

Metropolitana do Porto quando tern ruas que nem uma ambulancia la val. 

Terminou a sua interveng5o falando nos fontanarios, referindo que na 

antiga ata estava tudo mat, pois quando se referiu aos fontanarios referia-

se ao futuro, nao ao passado e deu os parabens por muitos ja terem àgua, 

excepgao do de Alem. 

Daniela Sousa iniciou a sua intervencao cumprimentando os 

membros da assembleia e restante pCiblico e demonstrou o seu 
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descontentamento relativamente as atas dizendo que é grave e que, a

Junta iria estar a trabalhar em lenticlao e que nao era desculpa o facto de 

o primeiro secretario ter ido embora, pois existe o segundo secretario, 

uma gravagao e que já tinha passado tres meses. Continuando a sua 

interveng5o, preguntou ao Presidente da Junta o porque de em janeiro 

nao ter intervido, quando os contentores da Rua do Engenho Velho foram 

totalmente retirados, ficando a populagao a sem qualquer tipo de 

deposito do lixo. Referiu que a sem qualquer tipo de apoio da Junta, a 

populagao uniu-se de forma a serem colocados, novamente, os 

contentores do lixo naquela zona, reforgando que a Junta nada fez, e que 

ela propria tinha falado corn o Presidente da Junta, do qual he disse que 

que os contentores tinham sido retirados a pedido da REFER, mas que tal 

no era verdade. Perguntou tambem ao Presidente da Junta se tinha 

previsao para quando a limpeza do cano e colocagao do novo ate ao 

fontanario de Alem, dizendo que era urn problema do ano passado e que 

já tinha sido orgamentado, mas que Elia() foi feito. Continuou a sua 

intervencao dizendo que era notorio que as ruas se encontram num 

estado deploravel, cheias de buracos e ervas a crescer abundantemente, 

estando algumas delas cobertas, dando como exemplo a Rua do Coelho. 

Ainda questionou sobre onde anda o funcionario da Junta, pois já no se o 

ye a limpar as ruas, mas sim a passar no trator e na carrinha para tras e 

para frente. 

De seguida, dirigiu-se ao Presidente do Executivo afirmando que 

soube do 'nick) da obra de construgado das sepulturas do cemiterio de 

Cete, desejando que esta obra corra bem e em seguranga, pois apos os 

dias de chuva verificou que o terreno nao tern drenagem, sugerindo que 

seria melhor prevenir esta situagao fazendo uma correta drenagem nesta 

obra para evitar futuros problemas. Questionou o Sr. Presidente do 

Executivo, como serao construicias as campas, no terreno atras, uma vez 

que estas estao a ser construlclas em frente ao portao, e que no futuro 

quando se quiser construir no terreno traseiro no se conseguira ter 

acesso para as maquinas. Disse ainda, que era do conhecimento geral, que 

a Junta no passado dia dezasseis de abril inaugurou o posto de 

atendimento e acompanhamento social, ao que a bancada do PS solicita 

ao Presidente do Executivo uma copia do protocolo que foi feito, e em 



que ambito foi feito, para poderem analisar e ver se deveria ter sido 

levado a Assembleia de Freguesia para aprovagao e votagao como consta 

do artigo 75/2013 do artigo 9 alinea 1. Solicitou ainda ao Presidente do 

Executivo o n6mero de pessoas e quern podera usufruir do mesmo. Ainda 

mediante o artigo 75/2013 artigo 9 alinea 1, questiona para quando o 

Executivo da Junta pensa cumprir a lei sobre as reunioes abertas ao 

paha). Terminou a sua intervencao felicitando os bombeiros de Cete 

pelo nonagesimo terceiro aniversario e pelo belo cartaz de atividades corn 

que nos brindaram, onde mostram a sua total recuperagao e corn 

perspetivas de urn futuro grandioso. Felicitou tambem o Capita° Noel 

Ferreira pelo cargo assumido como Comandante dos Bombeiros 

Voluntarios de Cete. 

Orlando Rocha iniciou a sua intervencao saudando as membros da 

Assembleia e Executivo da Junta de Freguesia e restante pCiblico e 

lamentou o sucedido corn as atas dizendo que era incompreensivel e 

muito grave os erros de semantica que estavam na ata e bastantes coisas 

mal escritas, como por exemplo, casas de banho que nao tinha dito que já 

estavam limpas, disse que iria verificar essa situagao, a dos erros dessa 

ata. Disse tambem que, nunca votaria a favor de uma ata corn erros 

ortogrMicos, erros de construcao e de semantica e silabica e que nunca 

poderia ficar associado a tal situagaio, por isso deu o seu voto contra. 

Pedindo que tudo funcione bem, porque da proxima vez ira exigir urn 

processo disciplinar sob a mesa da Assembleia. 

Continuou a sua intervencao agradecendo ao Presidente da Junta 

por tocar no nome de Orlando Rocha e do partido pelo qual foi eleito CDS-

PP, na Assembleia Municipal, para fazer valer as propostas feitas ao 

executivo da Junta de Freguesia. Pois, foi importante perceber que o 

executivo, efectivamente, tinha percebido que nao consegue governar 

sozinho e que tinha de ouvir as outros partidos e as outras pessoas da 

Assembleia. Referiu tambem que, o executivo tinha levado a Assembleia 

Municipal a questa° da agua, pois é uma situagajo que continua a tocar a 

todos assim como, o posto de abastecimento de agua para as Bombeiros 

Voluntarios de Clete. Virando-se ainda para o Presidente da Junta, disse 

que este esteve presente e que tinha registado, mas que nao era 

suficiente numa Assembleia Municipal falar desta questa°, porque esta 
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tern muitas coisas para serem faladas e que isto iria cair, certamente, ern 

"saco roto". Ent5o, insistiu para que o Presidente da Junta continuasse a 

pressionar a Camara Municipal para que estas questoes nao sejam 

esquecidas, pois todos os Cetenses precisam destas melhorias. 

Orlando Rocha questionou o Presidente da Junta para quando iria 

ser feito o cornpromisso feito corn o CDS-PP, pois já estavamos em abril e 

do Conselho Promotor Cultural ainda nada tinha sido feito, pois as 

associagoes continuam a trabalhar, cada uma para Si, e corn pouca 

cooperagao. Questionou tambem sobre o CETEFEST, pois já estamos a 

caminho do verao e queria saber se o Presidente tinha algo a dizer sobre o 

festival. 

Quanto a rotunda, quer seja 'Sr.g. do Vale" ou "Centro Social", 

referiu que tinha sido proposto para ir a votagao e que ainda no tinha 

visto nada, uma vez que era para ser levado a votagao e ainda nada estava 

aprovado, realgando se o Executivo da Camara já tinha sido consultado 

relativamente ao que iria ser feito na rotunda, já que a mesma parecia um 

"mono". Quando fala da rotunda, fala tambem da rotunda de S. Pedro, 

que, por acaso tinha sido limpa nesse dia, mas estava muito preocupante 

a situag5o da mesma, assim como das restantes ruas, como já tinha sido 

referido pela colega do PS. 

Conclui a sua intervencao dizendo que esteve presente num dos 

grandes eventos dos Bombeiros Voluntarios de Cete, o concerto da Banda 

da Armanda, pois nao era todos os dias que consegulamos trazer ao nosso 

concelho uma banda de enorme grandeza, já que era das melhores 

bandas do pals, se nao a melhor, referindo que fala corn con hecimento de 

causa, pois esta era a segunda melhor banda da Peninsula lberica, sendo a 

melhor, a banda da GNR (Banda Sinfonica de Lisboa). Sabia que o 

Presidente nao esteve presente, mas foi representado pela sua Secretaria 

Rosario Carvalho e pelo seu Tesoureiro Americo Ferreira. Lamentou, 

profundamente, que a Junta no trocasse lembrangas corn aquela grande 

instituicao, tendo sido a parte mais triste do concerto. 

Terminou felicitando o aniversario, em janeiro, do Centro Social de 

Cete e do Futebol Clube de Clete. Quis tambem saudar e enaltecer o 

caminho fantastico que a nossa corporagao de Bombeiros esta a ter, pois 

é gratificante saber que Cete esta corn esta corporagao, estando esta a 
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fazer urn trabalho fantastic°, exemplar e eximio, como nao se via 116 muito 

tempo. Enalteceu que valeu a pena Cete sair a rua e contestar o que 

estava a ser feito, felicitou tambem o novo Comandante dos Bombeiros 

Sr 2  Noel Ferreira desejando-lhe felicidades, terminando assim a sua 

intervencao, corn urn aplauso da parte do pilblico para os Bombeiros. 

Paulo Monteiro iniciou a sua intervencao saudando o Executivo, 

Membros da Assembleia e restante public°. Este referiu que para alem de 

ser membro da Assembleia, pertencia a organizacao da festa da Nossa Srg 

do Vale, achando por bem, já que anteriores membros da festa nao o 

acharam, pedir o donativo que a Junta de Freguesia costuma a oferecer e 

que o mesmo fosse empregue na construcao de uma armagao em ferro 

para colocar na rotunda de Sao Pedro, para a colocagao do cartaz da festa. 

0 seu pedido foi atendido pela Junta, estando os mesmos já colocados. 

Em seguida, pediu ao Presidente da Assembleia que leva-se a votagrao a 

questa° da armagao em ferro para que os mesmos apenas fossem usados 

exclusivamente para a festa e restante associagoes da terra, pois sao mais 

bem empregues duzentos ou duzentos e cinquenta euros nos ferros que 

ficam para sempre, em vez de a Junta disponibilizar o montante todos os 

anos. De seguida, o Presidente da Assembleia levou a votagao a proposta 

do deputado Paulo Monteiro sendo esta aprovada corn oito votos a favor 

e uma abstengrao. 

0 Presidente do Executivo inicia a sua intervencao saudando os 

membros da Assembleia e o public° em geral e, em especial a Dr. g Beatriz 

Meireles, o Sr° Ferraz e a Dg Margarida. Comegou a sua intervencao 

respondendo ao deputado Antonio Duarte sobre as bandeiras, dizendo 

que estavam em remodelagao, afirmando que as tries bandeiras nao 

estavam em born estado e dal se achar, por bem, nao se hastear 

nenhuma. Relativamente ao assunto da rua das Campinas, o que foi 

referido pelo deputado Antonio Duarte era falso no que diz respeito a ter 

contribuido para aquela obra, pois a Junta no licencia obras, e que 

apenas se retirou a cancela da parte de cima que la foi colocada. No que 

diz respeito a lampada, o Presidente referiu que ha pelo menos dois 

pedidos na EDP para que a lampada fosse reposta. 

No que refere ao assunto da Travessa da Figueira, o Presidente 

referiu que a rua no se encontra corn a inclinagao referida pelo 



deputado, visto ter-se la deslocado corn a sua viatura, onde subiu e 

desceu sem nenhum problema, realgando que a obra foi realizada quando 

deputado Antonio Duarte era Tesoureiro da Junta, acompanhando a sua 

realizacao, e que na altura pareceu ser a melhor solugao, mas que agora 

parece que no serve. Realgou ainda que, na partilha das herangas os 

herdeiros no salvaguardaram o acesso para a propriedade, existindo 

apenas urn caminho ern terra que foi deixado pelo proprietario, tendo 

esta Junta feito o que pode, concluindo que o caminho esta muito melhor 

do que estava anteriormente. 

Sobre os fontanarios, o Presidente referiu que, na sua opiniao, 

estao razoaveis, tendo o de Alem deixado de ter agua recentemente, por 

causa do vandalismo. Tendo passado urn mes da colocagao da 

canalizagrao, esta voltou a ser destruida, realgando que o fontanjrio se 

encontra num local isolado, sendo impossivel colocar camaras de filmar. 

Afirmou ainda que, já the tinha chegado a noticia que nao havia la agua, 

mas que a iriam repor logo que possivel. 

Respondendo a deputada Daniela Sousa sobre as atas, disse que 

gostaria que todos os deputados dissessem o que la falta para que se 

pudesse complementar, para o bem da Freguesia. Daniela Sousa reitera 

que ninguem the tinha pedido essa ajuda e questiona os restantes 

deputados para saber se os mesmos tinham recebido esse pedido, tendo 

o Presidente do Executivo contrapondo, que estava a fazer o pedido 

naquele momento. Daniela Sousa contrapos referindo que este nao era 

assunto do Presidente da Junta, mas sim do Presidente da Assembleia. 

Presidente da Junta referiu que, o que foi dito deputada Daniela 

Sousa sobre os caixotes de lixo, era mentira tendo sido pedido, por alguns 

vizinhos, a retirada dos mesmos e tendo o proprio acompanhado a 

retirada, pois estes estavam a ter urn impacto incomodativo por estarem 

sempre atulhados de todo tipo de resicluos. Referiu ainda que o Sr° 

Engenheiro da Camara o chamou e the disse que iriam tentar resolver o 

problema, afirmando ainda que a deputada Daniela Sousa quer fazer 

passar para as pessoas que era o Presidente da Junta queria retirar os 

contentores, reiterando que nao retirou os contentores as pessoas por 

prazer, mas pelo facto do contentor da estagao estar continuamente cheio 

de lavagem e de relva ern toda a volta, sendo necessario retira-lo, mas 
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que sempre acompanhou a constatagao das pessoas, e logo que foi 

possivel foram colocados novos, urn pouco mais longe. Disse tambem queVitAc_062"Ac  

o engenheiro da area so quis melhorar a situagado e so corn autorizageao do 

Vereador do Ambiente, Dr. Francisco Leal, foi possivel fazer a alteragao. 

Qua nto a questado do cemiterio referiu que, infelizmente, o tempo 

no tern ajudado, achando que a observagao da deputada Daniela Sousa 

seria mais correta depois da obra estar concluida. Referindo ainda que o 

inverno tern sido rigoroso, sendo evidente a necessidade de se fazer urn 

estudo porque nao se quer gastar o dinheiro de qualquer maneira. Quanto 

ao protocolo nao se inteirou do regulamento, mas uma coisa garante, nao 

foi para se exibir. Celebraram-no para servir as pessoas, pois foi sempre o 

lema desta Junta, estar perto de quern precisa. Realgando ainda que se 

pode ter ultrapassado alguma coisa que no devia, mas o objetivo era 

regularizar uma coisa que nao estava regularizada e que esta a servir cerca 

de cento e vinte pessoas de Cete e Parada Todeia. Acerca das campas diz 

que o estudo que foi feito, e acharam por bem que estas fossem contadas 

de cima para baixo e que o portao vai ser mudado, mas o proprietario das 

maquinas de terraplanagem diz que passa corn o material, por cima do 

muro, tendo já autorizacao, caso haja necessidade para passar o porfao 

para baixo. 

Daniela Sousa contrapoe e lembra o Presidente do Executivo que 

quer a copia do protocolo realizado, dizendo que a bancada do PS exige 

uma cOpia do mesmo e questiona se este nao deveria ter vindo a esta 

Assembleta para ser aprovado. 

0 Presidente do Executivo responde a Orlando Rocha afirmando 

que todas as questoes colocadas na Assembleia Municipal no irajo cair 

certamente ern esquecimento, pois estao todas registadas, reforgando 

que nesta ultima Assembleia Municipal, o Presidente da Camara falou no 

contrato que esta a negociar corn a BE WATER. 

No que diz respeito as associagoes, referiu que é urn caso sempre 

dificil, pois muitas delas tern as atividades marcadas de uns anos para os 

outros e no querem mudar continuando a coincidir eventos, no mesmo 

dia. Orlando Rocha pede para fazer um pedido de esclarecimento a mesa, 

onde afirma que o Conselho Promotor Cultural serve, exactamente, para 

isso, para que as datas no coincidam. 0 Presidente do Executivo diz que 



reuniu corn o Executivo acerca desde tema e que, chegaram a urn Ac 
G‘if ILQ#"" consenso de propor o nome do deputado Orlando Rocha, visto ser uma 

pessoa relacionada corn a cultura, para coordenar o Conselho Promotor 

Cultural. Orlando Rocha no aceita, pois nao faz parte do Executivo, e nào 

o tern de o fazer, apenas propos a criagao do Concelho Promotor Cultural 

para o Executivo o fazer, e reitera que no proprio Executivo tern uma 

pessoa capaz de o fazer, pois tambem esta ligada diretamente a cultura e 

as artes e que, certamente o faz corn muita capacidade e qualidade. 

Termina dizendo que dentro das suas capacidades de membro da 

Assembleia Ira, certamente, ajudar. 

0 Presidente da Junta faz uso da palavra e diz que, a vinda da 

Banda da Armada foi uma coisa inedita e que a lembranga foi falta de 

lembranga, e que competia urn bocado a direcao dos bombeiros solicitar 

Junta as lembrangas, mas que nao houve uma total coordenagao. De 

qua lquer maneira, pediu que ficasse em ata que, se fosse possivel ainda 

iria fazer chegar uma lembranga da Junta de Freguesia de Cete a Banda da 

Armada, atraves do nosso Comandante, achando que ainda seria possivel. 

Quanto ao aniversario dos Bombeiros Voluntarios de Cete afirma que, foi 

urn aniversario diferente de qualquer ano, e pede que fique em ata que 

foi das primeiras pessoas a ser solicitado a colaborar nesta mudanga, 

quando pouca gente sabia o que se passava. Foi um trabalho dificil por 

causa da anterior direcao que afirmava estar tudo bem apos varias 

reuniOes. Gostaria que fosse do conhecimento das pessoas que, Ihe foi 

solicitado, pela diregrao dos Bornbeiros, para colaborar no peditorio num 

domingo de manila, e que tambem tern acompanhado os bombeiros 

nalguns pedidos a empresas, onde arranjou um montante superior a 

quinhentos euros. 

No que se refere as reunioes do executivo serem abertas ao 

referiu que estas se irao realizar nos primeiros sabados de cada 

mes, da parte da 

Daniela Sousa fez urn reparo ao Presidente referindo que assumiu 

que acompanhou a retirada dos contentores do lixo, mas que se esqueceu 

que do outro lado do t6nel existem moradores e que o contentor do lixo 

mais proximo dessa area fica na Urbanizag5o da Coca, questionando-o se 

morasse do outro lado do ti:inel se pegava no saco do lixo e o levava 
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Urbanizagado da Coca. Relativamente ao cemiterio, esta realga que no 

criticou a obra, pelo contrario, apenas he fez uma chamada de ateng5o, \6ePlluILL-

porque o terreno nao tern drenagem suficiente como se pode verificar no 

momento e sugeriu que tivesse em atencao esse problema, durante a 

obra, para que nao existam problemas no futuro. De seguida, relembrou o 

Presidente que nao havia respondido sobre onde se encontrava o 

funcionario da Junta de Cete. Como resposta, o Presidente da Junta disse 

que o funcionario tern ferias como todas as outras pessoas, e que so 

trabalha oito horas por dia, sendo ainda seu trabalho a abertura das 

sepulturas e faz outos servigos quando necessario, realgando que nao 

concorda, quando dizem que as ruas estao sujas como argumenta toda a 

gente. Refere ainda que o funcionario da Junta é urn excelente 

trabalhador, dedicado e nào precisa que ande alguem a relembrar quais 

sao as suas fungoes, pois este faz calcetamentos, assenta caixas, dá 

assistencia na escola e faz diversos servigos ern diversos sitios, sendo 

evidente que nao vence o trabalho. Termina dizendo que se a Senhora 

Deputada quisesse poderia acompanhado de livre vontade. A deputada 

Daniela Sousa diz ao Presidente que é born que saiba ouvir e que fale a 

mesma lingua, nao linguas diferentes e diz que o presidente nao 

respondeu o que fazia ao 

Orlando Rocha diz ao Presidente da Assembleia que tern de haver 

regra, que isto nao é urn dialog°, tern que haver urn pedido de 

esclarecimento a mesa para se falar, e que o Presidente do Executivo 

tambem nao pode entrar ern dialog° corn os outros deputados, 

questionando se estas reunioes eram uma conversa entre amigos ou a 

reuniao da Assembleia da Freguesia. 

0 Presidente da Junta retoma a palavra e diz que recebeu urn 

documento do Sr. Semiao Fonseca e pergunta a Assembleia se autoriza 

que o proprio o leia. Orlando Rocha e restantes deputados dizem que sim, 

mas que tera de ser lido no tempo da interven0o do p6blico. 

2. Ordem do dia  

2.1 Apreciagrao e votagao da conta de gerencia relativas ao ano de 

2017. 
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0 Presidente da Assembleia clia a palavra ao Presidente do 

Executivo para explicar este ponto e o presidente diz que a gestao 

enquadra-se no ambito da prestagao de contas relativo ao exercicio de 

contas de dois mil e dezassete e foi elaborado de acordo corn os 

procedimentos estabelecidos no piano oficial de contas, no piano das 

Autarquias Locais aprovado pelo decreto-Lei 54/99 de fevereiro corn 

alteragoes introduzidas no decreto-Lei a data 31/03/2018, e pede ao 

Presidente da Assembleia se c16 autorizagrdo a Dra. Adilia para prestar os 

esclarecimento, realgando nao achar necessario a leitura de todos os 

documentos a no ser que os membros achem necess6rio. 0 Presidente 

da Assembleia dá a palavra a Dra. AciIlia que comega por explicar duma 

forma resumida e mais direcionada para o p6blico, uma vez que as 

membros tern o documento na sua posse. Enta)o esclarecesse que a Junta 

de Freguesia de Cete no ano de dois mil e dezassete arrecadou receitas no 

valor no montante de 69609.25€ e efetuou despesas no valor de 

68348.48€ e teve a oportunidade de realizar esta despesa porque tinha 

um saldo positivo do ano anterior relativamente ao ano de dois mil e 

dezasseis de 23691.96E. ReaIga ainda que a Junta de Freguesia de Cete é, 

totalmente, dependente das receitas da Camara e do Estado, e que tern 

uma percentagem muito reduzida de receitas proprias, que resulta dos 

atestados, canicleos, concegao de sepulturas, que é uma pequena 

percentagem dos cerca de sessenta e nove mil euros arrecadados, sendo 

que cerca de qua renta mil vem do financiamento de freguesia e o restante 

vem da Camara, do qual é muito pouco. De seguida, falou das despesas da 

Junta de Freguesia, sendo o maior peso as despesas corn pessoal, pois sao 

gastos trinta e nave por cento do valor das despesas totais, trinta e tres 

por cent() vajo para aquisigoes de bens e servigos, que passa pelos 

combustiveis, eletricidade, agua, reparagao e conservagrao de 

ferramentas, utensilios, comunicagoes, entre outras coisas. Referiu ainda 

que coma transferiu urn saldo confortavel do ano de dois mil e dezasseis 

conseguiu-se fazer urn investimento na ordem dos vinte cinco por cento e 

que esse investimento passou pela recuperagalo de fontanarios, 

pavimentagao e aquisigrao de ar condicionado. 

0 Sr. Paulo Monteiro pede para fazer urn comentario e diz que 

verificou que das despesas da Junta que v5o desde a Festa de Natal e por 
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al fora foram dados trezentos euros, ao Futebol Clube de Cete quinhentos 

euros, aos Bombeiros sessenta e ao Centro Social cinquenta e dais euros e 

cinquenta centimos, referindo as montantes considera que estes 

deveriam tambem ser divididos pelas outras associagoes, coma pela 

Nhisica, Rancho Folclorico e par al fora. Deu par terminada a sua 

intervencedo referindo que se deveria fazer uma divisao mais equitativa 

das verbas, dando o exempla se o Grupo de danga recebe cinquenta 

euros, a Banda da MCisica tambem deveria receber e o mesmo se passaria 

cam o Rancho Folclorico. 

O Presidente da Assembleia deu a palavra ao presidente da Junta 

para responder, mas a deputada Daniela Sousa diz que gostava de saber 

as encargos de dais mil euros na saide. 0 Presidente pergunta se mais 

algum membro tern mais alguma pregunta a fazer, ao que o Sr. Orlando 

Rocha diz so queria questionar sabre o donativo ao grupo de danga e se 

este é uma associagado já formada, pals se nao é, lira() se pode dar 

donativos. 0 Presidente da Junta disse que a Banda da Misica tambem 

recebeu, ao que o Sr. Paulo Monteiro diz nao constar. 0 presidente diz 

que nao consta as cento e setenta euros dados aos bombeiros porque 

este foi da roupa depositada nos contentores, o que dá cinco centimos 

par quilo, mas que 'lac) pode ser gasto pela Junta. Sendo assim, a junta dá 

as dados de uma das associagoes a empresa para que esta faga a 

transferencia, que nesse ano foi as Bornbeiros, e que agora sera entregue 

quatrocentos e nave euros a Banda de M6sica. 

O Presidente refere que no que diz respeito a saCide, o funcionario 

este tern tudo regularizado, mas que esteve internado alguns dias, sendo 

ainda no tempo do Sr. Duarte, sendo aplicado pela seguranga social uma 

despesa de mil e tal euros. Algum tempo depois a funcionaria Catia, teve 

algumas consultas sendo tambem aplicado uma verba, mas de menor 

valor, sendo a despesa final de dais mil e cem euros. 

Respondendo ao Sr. Orlando Rocha, sabre a cloaca° ao Grupo de 

Danga refere que as cinquentas euros foram oferta da FAPREL de Penafiel, 

mas coma nao so uma associagao oficial, essa verba passou pela Junta e 

so° depoi▪  s para o Grupo de Danga, sendo exigencia da empresa. 

O Presidente da Assembleia deu a palavra ao Sr. Antonio Duarte 

que justificou que na altura da baixa e consultas dos funcionarios, era o 



tesoureiro, e que os funcionarios da Junta descontam para a Seguranga 

Social, mas que se tiverem despesas corn exames, a Junta tern que 

descontar outra vez para outro subsistema, e sempre que estejam 

internados é debitado a Juntas de Freguesia. Ainda refere que se virem no 

mapa, podem constatar que a Junta foi penalizada duas vezes e, no caso 

do funcionario Vitor, que esteve internado, carregou mais esse 

subsistema. A Dra. 	Ilia refere que essa lei já esta diferente, e que agora 

paga-se setenta e um euros por cada urn, por mes. 

A Daniela Sousa disse que gostaria de saber o que engloba esta 

representagao de servigos, referindo que sabe que o valor nao foi todo 

gasto, mas gostaria de saber o que engloba, assim como na assistencia 

tecnica, o que é, e na agrao social, ern que foi gasto esse valor, pois apesar 

de nao se ter gasto o que estava previsto é necessario saber para onde vai 

a agao social, que é muito abrangente. A Dra. Adilia explica que prestagajo 

de servigos engloba urn valor pago aos motoristas por presidencia aberta. 

Ao que a Daniela Sousa responde que nao houve presidencia aberta e que 

estava numa ata, que o Presidente disse que nào aceitava presidencia 

aberta ern Cete. Dra. Adilia respondeu que estavamos a falar num 

montante de trezentos e dezanove euros, ao que a Daniela Sousa 

retorquiu que nem que fossem dez centimos. 

A Dra. AciIlia disse que assistencia aos pogramas informaticos sao 

assistencia a novas atualizagoes. E ainda relativo a tacks social disse que 

estes valores so cabazes alimentares, ao que Daniela Sousa pergunta 

para quern foram os cabazes. A Doutora Adilia respondeu para familias 

carenciadas. Relativamente ao material de escritorio, nestes valores estao 

incluiclos uma impressora que foi adquirida e tambem montantes gastos 

quando havia aqui formagoes do Centro de Emprego e consumiveis, como 

tinteiros. 0 Sr. Duarte diz que a impressora nao foi comprada o ano 

passado. A doutora Aciflia diz que a Junta tern urn contrato corn a Canon e 

que as cOpias tern urn valor fixo mensal e tudo o que acresce, é pago. 0 Sr. 

Orlando disse que ent5o era melhor reaver esse contrato, referindo que 

esta dentro dessa area e neste tipo de contrato nao tern que pagar por 

fora nem os tinteiros, e que mesmo assim é muito dinheiro. A Daniela 

Sousa refere que em dezembro naio se tirava fotocopias e que passados 

tries meses vem-se dizer que se gasta balCirdios. 0 Sr. Antonio Duarte disse 
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que o contrato que temos é razoavel, sao sessenta euros, de seis em seis 

meses, e que dá quinhentas fotocapias por mes gratuitas e os toneres sao 

totalmente gratuitos com assistencia incluida. Daniela Sousa pede que 

fique em ata que é preciso averiguar estes valores. 

0 Presidente levou a votagao as contas de gerencia onde se 

registou seis votos a favor e tres abstengoes. 

2.2. Apreciagao das atividades e situagao financeira da Junta, 

relativas ao periodo de 01 de dezembro de 2017 a 31 de margo de 2018. 

Presidente da Assembleia passa para o passo seguinte e dá a 

palavra ao Presidente da Junta. 0 presidente explica que a data trinta e 

um de margo de dois mil e dezoito temos urn saldo 13071,80€ e no tern 

dividas, já tendo realizado algumas obras, realgando que se tern urn saldo 

positivo. 

2.3. Apreciagao do inventario dos bens da Junta de Freguesia 

Relativamente ao inventario da Junta de Freguesia, o Presidente 

da Assembleia pede ao Presidente do Executivo para introduzir o tema. 

Presidente diz que que se comprou o aparelho de gravagao e uma bomba 

de tirar agua, ao que a Daniela Sousa diz que isso já foi este ano. 0 Sr. 

Antonio Duarte refere que acha que a Junta deve gastar mais algum 

dinheiro e arranjar forma de abater todos os imoveis que Liao servem para 

nada e melhorar o inventario. Daniela Sousa refere que gostava que se 

esclarecesse se já resolveram a situagao da junta antiga, sendo que a 

Camara ficou de resolver a situagao e os anos vac) passando e nada esta 

resolvido e pergunta qual a avaliagao que faz no inventario, se é so o 

edificio ou é o edificio e o terreno. 0 Presidente responde que é so o 

edificio. 
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2.4. Apreciagajo e votagao da proposta de sinaliza0o de proibido 
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o presidente disse que a feira no largo já existe a cinquenta ou 

sessenta anos, e que uma feirante solicitou se era possivel fazer alguma 

coisa para que os espagos dos feirantes no fiquem ocupados corn carros, 

em dia feira, o que dificulta a montagem das barracas. 0 Presidente refere 

que se esta a falar de poucos metros do lado direito e que do lado 

esquerdo nao se pode montar as barracas, referindo tambem que os 

feirantes no pagam nada pelo espago, porque lhes faz crer que o negocio 

Elk) é rentavel, referindo tambem que acha por bem, se a Assembleia 

aprovar, a colocagao de urn sinal de proibido estacionar em dias de feira, 

sendo que se fala de dez a quinze metros do lado direito. 0 David Barbosa 

referiu que no fazia sentido falar na totalidade do largo, devido 

existencia de lojas de comercio. Assim o Presidente da Assembleia propos 

a votagao. 

Neste momento ocorreu um esclarecimento sobre a compra que 

se tinha referido como sendo uma impressora, mas que na realidade teria 

sido do cornputador novo para a secretaria. 

O Presidente da Assembleia levou a votagrao a colocagado do sinal 

em dias de feira, onde se obteve oito votos a favor e uma abstencao. 

2.5. Analisar e autorizar a celebragrao de acordo de execugrao de 

delegagao de competencias entre a Junta de Freguesia e a Camara 

Municipal n220/2018 

O Presidente da Assembleia pede ao Presidente do Executivo para 

explicar o ponto do qual este refere que se fez uma renovagao do 

protocolo corn algumas melhorias obtendo-se da Camara urn aumento de 

dez por cento, na verba atribuicla. 

O Presidente da Assembleia levou a votagao a celebragao do 

acordo, o qual foi aprovado por unanimidade. 

estacionar no Largo da Sra. do Vale em dias de feira 
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2.6 — Entrega dos Louvores a dois funcionarios da Camara  A \u,kc 
Municipal de Paredes. 

0 Presidente da junta refere que estes louvores já foram votados, 

anteriormente, e que agora serado entregues as respetivas pessoas. 0 

Presidente do Executivo pediu a Sra. Vereadora Beatriz Meireles e ao Sr. 

Jose Alberto para se dirigirem junto da mesa para procederem a entrega 

dos louvores a Sra. Margarida e ao Sr. Ferraz, ambos funcionarios da 

Camara Municipal de Paredes. 

3. 	Periodo para a intervencao do p6blico. 

lnscreveram-se para falar: Semiado Fonseca, Joaquim Leal e 

Fernando Pacheco. 

Semiajo Fonseca comegou por dizer que no foi so o Senhor 

Presidente que esteve no peditorio para os bombeiros, pois tambem ele 

esteve. De seguida, propoe um novo nome para a Rotunda do Centro 

Social, sugerindo Rotunda dos Combatentes, dando uma justificagao 

detalhada e pormenorizada atraves da leitura de um documento da 

autoria do mesmo. 

Joaquim Leal diz que, em relagfao ao elemento que foi substituido, 

deveria ter sido votado. Sobre a vinda da Banda da Armada, no aniversario 

dos bombeiros diz que poderia ter havido uma lembranga da Junta, mas 

agradeceu ao Presidente da Junta a grande colaboragao que deu no 

peditorio dos Bombeiros. De seguida, afirma que se fosse ele o Presidente 

da Assembleia, teria de haver outro metodo de conducrao da mesma, em 

que cada um falaria apenas no seu tempo, porque esta situagajo é 

desagradavel. 

Fernando Pacheco saudou todos os elementos presentes e referiu 

que era inadmissivel a falta de responsabilidade da mesa, sendo esta 

situagao o suficiente para o Presidente e Secretarios pedirem a demissrao. 

Referiu ainda que, o facto do anterior secretario da assembleia, ter 

entregue a carta ao Presidente da Junta, foi uma falta de respeito para o 

com o sr. Presidente da Assembleia. Dirigiu-se ao Sr. Presidente da Junta, 



Sr. Tomas Correia, dizendo que o mes de abril foi muito chuvoso mas, que 

nao disse quando recomegam as obras de construcao das campas. Ainda 

deu os parabens aos Bornbeiros Voluntarios de Cete pelo seu aniversario e 

pela inauguragao da unidade destacada, ern Recarei, mostrando a sua 

satisfacao pelo retomar do born caminho desta instituicao, para bem 

desta e de toda a populagaio da area de sua cobertura e os parabens a 

todas as instituicoes da freguesia de Cete. Terminou a sua intervencao 

prestando a sua homenagem e os pesames a familia do Sr. Joaquim 

Salgado, que foi secretario desta Junta, pessoa ligada as instituicoes de 

Cete e que faleceu na semana passada. 

\ci„C),Joitiu 

Finda a ordem do dia, o Presidente da Assembleia agradeceu a 

todos a sua presenga e deu por terminada a Assembleia pelas vinte e tres 

horas e trinta minutos. 

Depois de lida e aprovada a ata sera assinada pelo presidente e 

seus secretarios. 

0 Presidente, 

,D$CL5 	x-LQ,  
(Rui Pedro Teixeira Gomes Faria) 

0 Primeiro Secretario, 

(Agostinho Belmiro Barros Moreira) 
.laezz-624 	L½c  
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A Segunda Secretaria, 

\49,AcN tecAki Q_c A-mu) c) \C(A-A  

(Vera Monica Torres Oliveira Fontoura 
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PROPOSTA. 

Eu abaixo assinado, Semiao Alexandre da Rocha 
Fonseca, portador do C.C. n° 03127339, 
proponho. 

1- Denunciando todos os interesses 
politico-partidarios, pessoais e sociais. 
2- Denunciando as tomadas de decisoes 
por parte de responsaveis politicos 
autarcas a revelia do povo desta Vila. 
3- Denunciando acordos e arranjinhos 
entre amigos. E, baseado no texto lido 
anteriormente e pretendendo Unicamente 
conseguir uma mais que justa homenagem 
a todos os ex-combatentes cetenses que 
serviram em todas as guerras nos ultimos 
100 anos. 

Propon ho. 

Que a nova rotunda, vergonhosamente 
inaugurada por gente sem escrupulos 
desrespeitando esta mesma Assembleia, 
passe a ser disignada como ROTUNDA DOS 
COMBATENTES. 
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