










































CDS-PP -Cat: 

Grupo Politico do CDS-PP na 

Assembleia de Freguesia de Cete 

Sr. Presidente da Assembleia de Freguesia de Cete 

Conforme o Regimento da Assembleia de Freguesia de Cete, artigo 132  alinea b), artigo 169. alinea a), c) e 

2ssencialmente a alit-lea e) envio a presente missiva em, em suporte papel, depois de o ter feito de forma digital, de 

forma a solicitar a vossa excelencia ou a algum membro da mesa designado par si, a leitura dos seguintes documentos, 

dando-me direito ao que concerne depois ao artigo 242  alit-lea c) a palavra de forma sucinta do seu objetivo, apenas 

para explanar as documentos que ser"ao lidos par vossa excelencia se assim achar pertinente mediante as artigos 

invocados. 

Cete, 14 de Setembro de 2018 

0 Proponente 

Orlando Rocha (CDS-PP) 



 

Grupo Político do CDS-PP na 

Assembleia de Freguesia de Cete 

 

 

 

 

 

 

RECOMENDAÇÃO N.º 1 

 

Pavimentação de Ruas  

 

Considerando que: 

• Diversas ruas, principias e secundárias, sediadas na freguesia de Cete, apresentam, há largos 

anos, o pavimento em avançado estado de deterioração, mais especificamente com calçada de 

pedra antiga, nomeadamente na rua de Várzea, no largo Vitorino Leão Ramos na zona do 

lavadouro e traseiras do centro social, entre outras, designadamente no que respeita à ausência 

de alcatrão ou com remendos que não passarão do próximo inverno, originando crateras de 

significativa dimensão, dificultando o dia-a-dia dos cidadãos para realizarem as suas 

deslocações, causando diáriamente danos nas viaturas automóveis; 

 

Nesse sentido, o CDS-PP, propõe à Assembleia de Freguesia de Cete, na sua sessão de 14 de 

Setembro de 2018, que recomende à Junta de Freguesia que: 

1. Diligencie junto da Câmara Municipal de Paredes, a colocação de pavimentação em alcatrão 

de carater total e não parcial urgente nas ruas da freguesia. 

Enviar: 

- Presidente da Câmara Municipal de Paredes; 

- Presidente da Assembleia Municipal de Paredes; 

Publicar: 

- Site da Junta de Freguesia de Cete 

- Anexar à Ata desta sessão da Assembleia da Freguesia 

Cete, 14 de Setembro de 2018 

O Proponente 

Orlando Rocha (CDS-PP) 



 

Grupo Político do CDS-PP na 

Assembleia de Freguesia de Cete 

 

 

 

 

 

 

RECOMENDAÇÃO N.º 2 

 

Newsletter Digital com as Deliberações da Assembleia de Freguesia e  

Atualização do Site da Freguesia 

 

Considerando que: 

• É de elevada importância que seja dado conhecimento a toda a população de Cete, o resultado das 

decisões tomadas nas variadas sessões da Assembleia de Freguesia; 

• A proximidade entre o freguês e os seus representantes políticos, assume um papel fundamental; 

 

Nesse sentido, o CDS-PP, propõe à Assembleia de Freguesia de Cete, na sua sessão de 14 de Setembro 

de 2018, recomende à Junta de Freguesia de Cete que: 

1. Nos termos regimentais aplicáveis, a Assembleia de Freguesia de Cête, recomenda a emissão de uma 

newsletter digital (Freguesia de Cete Digital), após cada reunião da Assembleia, contendo as propostas 

apresentadas e deliberações tomadas em cada sessão; 

2. Atualizar o site da freguesia de Cete (http://www.jf-cete.pt/), de forma a ter sempre atualizada a 

agenda da freguesia, as deliberações tomadas e as recomendações apresentadas na assembleia de 

freguesia, bem como os contactos de email dos representantes do executivo, mesa da assembleia de 

freguesia e dos restantes membros eleitos. 

 

Publicar: 

- Site da Junta de Freguesia de Cete 

- Anexar à Ata desta sessão da Assembleia da Freguesia 

Cete, 14 de Setembro de 2018 

O Proponente 

Orlando Rocha (CDS-PP) 



 

Grupo Político do CDS-PP na 

Assembleia de Freguesia de Cete 

 

 

 

 

 

 

 

RECOMENDAÇÃO N.º 3 

 

Higiene e Limpeza na Freguesia de Cete 

 

Considerando que: 

• Os cantoneiros e varredores com o encargo de limpar os espaços públicos da Freguesia de Cete, 

parece terem diminuído, sendo raramente vistos; 

• As ruas e espaços públicos da freguesia continuam com muito lixo, especialmente no que concerne 

ao lixo doméstico/indiferenciado; 

• À volta dos ecopontos para recolha de resíduos recicláveis, é depositado todo o tipo de lixo 

doméstico, em caixas, ou sacos de plástico abertos à mercê dos animais que passeiam livremente 

pela via pública, e que o espalham; 

• A recolha do lixo é insuficiente para toda a freguesia, é da responsabilidade da Junta de Freguesia 

a colocação de mais pontos para recolha de lixo; 

• Estas situações contribuem para a falta de limpeza da freguesia e põem em risco a saúde pública. 

 

Face ao exposto, o CDS/PP propõe à Assembleia de Freguesia de Cete que recomende que: 

1. A Junta de Freguesia de Cete, por força das novas competências no âmbito da Reforma 

Administrativa do Concelho, exerça uma maior supervisão e avaliação da limpeza das ruas e 

espaços verdes; 

2. A Junta de Freguesia de Cete exerça a sua influência junto da Câmara Municipal de Paredes, 

para vazar os ecopontos com maior frequência; 

3. A Junta de Freguesia de Cete se empenhe para a colocação de novos pontos de recolha de lixo, 

para lixo seletivo e lixo indiferenciado, evitando assim que os lixos transbordem dos contentores 

e se acumulem na via pública; 



4. A Junta de Freguesia de Cete se proponha a elaborar campanhas de sensibilização, 

nomeadamente, com protocolos junto da escola, de forma a envolver, fregueses, crianças e 

jovens das escolas, a fim de serem motivados para uma higiene sustentável dos espaços públicos. 

5. A Junta adira, quando o mesmo abrir novamente candidaturas, ao programa CEI +. As 

medidas Contrato Emprego-Inserção e Contrato Emprego-Inserção + são medidas de emprego 

que visam, através da realização de atividades que satisfaçam necessidades sociais ou coletivas 

temporárias a nível local ou regional, apoiar a (re)inserção profissional de desempregados 

subsidiados ou beneficiários do Rendimento Social de Inserção. 

 Segue o presente site para o executivo da Junta de Freguesia se inteirar eficazmente do 

programa que pode beneficiar, a um extremo baixo custo para a Freguesia e que traria melhorias, 

tantos para as pessoas que padecem do rendimento mínimo como para toda a população, e assim 

teríamos a certeza que a freguesia estava sempre limpa e não só em ocasiões especiais.  

O período para a realização das atividades, no âmbito dos projetos de trabalho socialmente 

necessário, não pode ultrapassar os 12 meses. 

https://bdfaq.iefp.pt/index.php?sid=5517265&lang=pt&action=artikel&cat=46&id=481&artla

ng=pt 

 

Enviar: 

- Presidente da Câmara Municipal de Paredes; 

- Presidente da Assembleia Municipal de Paredes 

Publicar: 

- Site da Junta de Freguesia de Cete 

- Anexar à Ata desta sessão da Assembleia da Freguesia 

Cete, 14 de setembro de 2018 

O Proponente 

Orlando Rocha (CDS-PP) 



Grupo Politico do CDS-PP na 

Assembleia de Freguesia de Cete 

CDS-PP 

 

VOTO DE RECONHECIMENTO 

Comissao de Festas da Nossa Senhora do Vale 2018 

0 Grupo Politico do CDS na Assembleia de Freguesia de Cete, nao pode deixar de 

prestar o seu reconhecim.ento, nesta Assembleia, ao trabalho notavel da comissao 

organizadora das festas da N.  Sr.' do Vale, que durante o ano inteiro, trabalhou 

arduamente em prol da freguesia e dos Cetenses, tendo como resultado, uma festa 

que trouxe mais uma vez, animacAo as ruas da vila de Cete. De salientar a boa 

organizacao e coordenacao de todos os seus membros. 

Publicar: 

- Site da Junta de Freguesia de Cete 

- Anexar a Ata desta sessao da Assembleia da Freguesia 

Cete, 14 de Setembro de 2018 

0 Proponente 

Orlando ocha (050S---iP) 
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