
Ata nilmero 188 da reuni5o de Assembleia de Freguesia de Cete 

Aos vinte e dois dias de janeiro de dois mil e dezoito, pelas vinte e uma e sete 

minutos, reuniu a Assembleia em sessao Extraordinaria na sede da Junta de Cete, sito 

na Rua de Fontielas, nCimero dois, nesta mesma Vila de Clete, com a seguinte ordem de 

trabalhos: 

1. Ordem do dia:  

1.1 — Apresentagao, discussao e votagao da primeira revisao ao piano plurianual de 

2018. 

1.2 — Apresentagao, discussao e votagao do mapa de pessoal dos servigos da 

freguesia para 2018. 

1.3 — Apresentagao, discussao e votagao do regulamento e tabela geral de taxas e 

licengas para 2018. 

1.4 — Apresentagao, discussao e votagao do regiment° da assembleia de freguesia. 

0 Presidente da Assembleia, Pedro Faria, deu inicio a reuniao. 0 mesmo saudou 

todos os presentes e solicitou ao primeiro secretario, Pedro Loureiro, que procedesse 

chamada dos membros da Assembleia, nao se tendo registado nenhuma ausencia. 

1.1 — Apresentagao, discussao e votagao da primeira revisao ao Plano Plurianual de 

2018. 

Relativamente ao ponto 1.1. o Presidente da Assembleia deu a palavra ao 

Presidente do Executivo, pedindo ao mesmo que explicasse as alteragbes efetuadas na 

primeira revisao ao Plano Plurianual de 2018. 

0 Presidente do Executivo comegou por saudar todos os presentes e, 

seguidamente, passou a explicar as alteragOes efetuadas no Plano Plurianual de 2018. 

0 Presidente da Assembleia colocou a votagao a primeira revisao ao Plano Plurianual 

de 2018, sendo aprovado por maioria, com cinco votos a favor e quatro abstengoes. 

1.2 — Apresentagao, discussao e votagao do mapa de pessoal dos servigos da 

freguesia para 2018. 

0 Presidente da Assembleia deu a palavra ao Presidente do Executivo para que 

este explicasse o Mapa de Pessoal dos servigos da Freguesia para 2018. 

0 Presidente referiu que foi aconselhado pela Dra. Aciflia Teixeira e Dra. 

Veronica da Camara Municipal de Paredes, para regularizarem a situagao dos 

funcionarios e, uma vez que houve uma abertura por parte do govern°, a junta deveria 

propor a abertura concursal. 

A deputada Daniela Sousa questionou o Presidente da Junta relativamente ao 

Mapa de Pessoal e ao concurs°, pedindo ao mesmo para clarificar a situagao. Já que 

no Mapa diz "novos postos de trabalho" o que leva a crer que sao novas pessoas e 

quais os passos a que se referem. 
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O deputado Paulo Monteiro referiu que as vagas estavam preenchidas pela 

Catia Barros e pelo \Mar Pinto, ambos funcionarios da Junta de Freguesia ha algum 

tempo, e o Presidente da Junta reiterou o que foi dito. 

O Presidente da Junta sublinhou ainda que a expressao "novos", significa que o 

concurso é novo, e que apenas serve para legalizar/regulamentar a situagao do pessoal 

existente. 

O deputado Antonio Duarte chamou a atencao que o governo tinha publicado 

uma lei para as autarquias locals, relativamente aos funcionarios que nao se 

encontravam legalizados, e que na altura so abrangia os funcionarios a tempo inteiro 

nao os parciais, depois abriu aos parciais que é o caso da Catia Barros que esta a meio 

tempo. Por isso, sublinhou que tinham de aproveitar a lei. Referiu ainda que o Bloco 

de Esquerda ira elaborar para todas as freguesias urn documento legislativo para 

legalizar todas estas pessoas, assim, segundo o mesmo, tern que se aproveitar a 

oportunidade e colocar estes dois funcionarios no quadro. 

A deputada Daniela Sousa afirmou que no Mapa nao se deveria colocar "novos 

postos de trabalho", mas sim "existentes postos de trabalho", porque sena() a 

qualquer moment° o Presidente da Junta poderia despedir os funcionarios já 

existentes e criar novos postos de trabalho. 

O Presidente da Junta afirmou que so pretende legalizar a situagao dos 

funcionarios e que o que aconteceu foi uma benesse do Estado ao permitir a 

legalizagao, pois sao muitas as autarquias que se encontram nesta situagao. 

A deputada Daniela Sousa diz que estao a aprovar urn documento oficial assinado pelo 

Presidente onde consta "novos postos de trabalho" e que se assim for, autoriza o 

mesmo a criar novos postos de trabalho. 

O deputado Orlando Rocha salientou que existe uma dualidade na leitura do 

documento, pois refere que vai manter os mesmos que sao dois e, ao mesmo tempo, 

diz "novos", por isso, independentemente de manter ou nao os trabalhadores 

existentes a Junta so pode empregar dois trabalhadores e, sendo assim, passaria a 

quatro. Por isso, podera ser subentendido que "novos" serao de acrescentar, mas na 

realidade s6 tern dois. Entao, sugeriu que o documento a ser aprovado se retire a 

palavra "novos". 

Seguidamente, o deputado Paulo Monteiro, propos que onde se le "novos 

postos de trabalho" deve ler-se "postos de trabalho". Todos os deputados aceitaram a 

sugestao do deputado Paulo Monteiro. 

Orlando Rocha questionou o Presidente da Junta, que se era para manter os 

funcionarios ja existentes, haveria necessidade de aprovar este documento. 

A deputada Daniela Sousa afirmou que este documento era necessario para 

levar a aprovagao todos os anos. 

0 Deputado Adriano Rocha diz ser tambem necessario essa aprovagao, porque os 

funcionarios existem e estao a ser renumerados. 

Presidente da Assembleia levou a votagao o Mapa de Pessoal, frisando que onde 

consta "novos postos de trabalho" devera ler-se "postos de trabalho", o qual foi 

aprovado por unanimidade. 



1.3 — Apresentagao, discussao e votagao do regulamento e tabela geral de taxas e 

licengas para 2018. 

O Presidente da Assembleia deu a palavra ao Presidente do Executivo para que 

este explicasse o Regulamento e tabela geral de taxas e licengas para 2018. 

O Presidente da Junta comegou por explicar as alteragoes efetuadas aos valores 

em questa°. 0 deputado Antonio Duarte colocou algumas questoes sobre as 

fotocopias pois era recorrente a Junta de Freguesia fazer fotocopias. A deputada 

Daniela Sousa afirmou, que agora nao se faziam fotocopias e que passavam a ser de 

borla, disse ser necessario haver fotocopias pois, para se consultar documentos da 

Junta de Freguesia, pode-se requerer copias dos mesmos. Por isso tem de constar na 

tabela de pregos ou entao serem gratuitas, e deu como exemplo, se um cidadao quiser 

fotocopiar uma capa da Junta de Freguesia, a mesma tera de as facultar de forma 

gratuita, uma vez que legalmente nao se podem levar capas oficias da Junta de 

Freguesia para fora da mesma. Obrigatoriamente, aquela rubrica tem de existir. 0 

Presidente do Executivo afirmou que so retirou esse valor por nao ser rentavel. 

Daniela Sousa assume entao que passa a ser gratuito. 0 Presidente do Executivo a 

pedido do deputado Paulo Monteiro, explica que as fotocopias no period° de um ano 

faturaram dez euros. Paulo Monteiro questionou a bancada dizendo que nao havia 

necessidade de discutir pelos valores em questa°. Daniela Sousa afirma que com os 

cursos, as fotocapias eram tiradas na Junta de Freguesia e frisou novamente que se 

quisessem copiar uma capa oficial nao a poderiam levar para fora do edificio da Junta 

de Freguesia. Paulo Monteiro propos que os cursos tem de ir fora e que na Junta de 

Freguesia so se poderiam fotocopiar documentos oficiais. Daniela Sousa referiu que o 

valor tinha de constar na tabela pois, nao existem cidadaos de primeira nem de 

segunda e tem de ser igual para todos, e que o Presidente do Executivo tem de decidir, 

ou fotocopias gratuitas para todos ou nao. Voltou a referir que nao se pode levar uma 

pasta oficial da Junta de Freguesia para fora da mesma. Antonio Duarte afirmou que a 

Junta de Freguesia tem um contrato de setenta euros de meio em meio ano com a 

CANON, aquando da compra da impressora, onde ganha os tais dez euros, pois so 

pagam acima de um determinado nCimero de copias. 

O Presidente do Executivo disse que ficariam assim as taxas e so acrescentaria que 

as fotocopias passariam a ser gratuitas para documentos oficiais da Junta de Freguesia. 

A deputada Daniela Sousa questionou o Presidente do Executivo sobre o que ele 

entende por documentos oficiais. 

O deputado Orlando Rocha entreviu dizendo que se informou, com Presidentes de 

Junta amigos acerca dos pregos por eles praticados pelas sepulturas, e que, antes de 

avangar com valores, questionou o Presidente do Executivo sobre o montante de 

sepulturas vendidas no ano de dois mil e dezassete, tend° o Presidente do Executivo 

respondido que vendeu aproximadamente dez. 0 deputado Adriano Rocha questionou 

esse valor. Continuando com o seu raciocinio, Orlando Rocha, afirmou que 

efetivamente o valor das sepulturas das freguesias vizinhas comegavam nos mil euros 

e em alguns casos tres mil. Por isso, concluiu, nao achar absurdos os valores 

apresentados pelo Executivo. Em relagao as fotocopias, já que tem um negocio na 

area, referiu que é sempre bom estimular o comercio local e que enquanto cidaclao 

agradeceu a etica que os deputados tiveram. Pediu ainda que ficasse em ata que a 

Junta de Freguesia tem de tirar fotocopias e quer para salvaguardar qualquer tipo de 



posig5o e comentarios parecendo sectaristas, gostaria que ficasse em ata que o 

deputado do CDS-PP, Orlando Rocha, quer que a Junta de Freguesia tire fotocopias 

pelo valor por ele praticado, que é cinco centimos. 

0 Presidente do Executivo afirmou que para as sepulturas de mil euros estao a tentar 

que a Camara Municipal fornega os blocos e o cimento, e que mesmo assim vao dar 

prejuizo a Junta de Freguesia. 

Antonio Duarte reiterou que se passaram muitos anos sem que tenha havido 

uma atualizacao das taxas e que, de um momento para o outro, dispararam os pregos. 

Deixou ainda um recado para o cidadao exemplar, Orlando Rocha, que no estava all a 

criticar o facto de ele possuir um negocio ou nao, mas se fosse para pensar no 

comercio local, a Junta de Freguesia teria de comprar mais vezes ferragens em Cete, 

mais mercearia em Clete, mais produtos de higiene em Clete, pois em ate ha comercio 

local. Portant° afirmou no haver nada pessoal contra o deputado do CDS-PP. 

Paulo Monteiro afirmou estar totalmente de acordo corn o deputado Antonio Duarte. 

Antonio Duarte referiu a lei 75/2013 que diz que as pessoas que tern relagOes 

diretas corn a Junta de Freguesia tem de ter alguns cuidados, pois pode haver algum 

compadrio, mas deseja todas as felicidades para o seu negocio pois para si, quanto 

mais negocio houver em ate melhor é para Cete. 

O Presidente do Executivo afirmou que nao concorda com a aboligao do prego 

dos atestados, anteriormente proposto pelo deputado Antonio Duarte, que é de urn 

euro e vinte e cinco centimos, cada. Antonio Duarte espera entao que seja aplicada a 

todos os cidadaos. 

O Presidente da Assembleia, levou a votagao este ponto, questionando o 

Presidente do Executivo se inclula ou nao o valor das fotocopias. 0 Presidente do 

Executivo pediu para levar a votagao o regulamento e tabela geral de taxas e licengas, 

corn as fotocopias a cinco centimos, cada. 0 Presidente da Assembleia levou o ponto a 

votagao, obtendo cinco votos a favor e quatro contra. 

O deputado Orlando Rocha pediu desculpa pois apercebeu-se que so tinha ido 

a votagao as fotocopias e nao o regulamento e tabela geral de taxas e licengas, ate 

porque queria discutir o valor de mil euros das sepulturas. A pedido do deputado 

Orlando Rocha, o Presidente da Assembleia pediu aos deputados para voltar a fazer 

nova votagao, a qual foi atendida por todos. 

Quanto as sepulturas o Presidente do Executivo informou que as mesmas, irao 

ser feitas com uma nova tecnologia, que sera corn urn sistema de argolas. A deputada 

Daniela Sousa, no seguimento da ideia do deputado Antonio Duarte, propOs que o 

aumento fosse feito de acordo corn a inflagao. 

O Presidente da Assembleia pediu que os deputados apresentassem valores 

concretos, pois estavam a debater o assunto ha bastante tempo. 

AntOnio Duarte, propos que, pela fraca venda, os trezentos e cinquenta euros pelas 

sepulturas, passassem a quatrocentos e depois nos anos seguintes aumentassem 

gradualmente. Achou ainda, excessivo o valor de vinte e cinco euros proposto pelo 

Executivo para a capela mortuaria, apesar da Junta de Freguesia ter prejuizo. Nao 

entende como a capela mortuaria e cemiterio tenha de pagar taxa audiovisual, mas 

propoe mesmo assim urn aumento so de cinco euros. 



Depois de discutidos todos os pontos do regulamento e tabela geral de taxas e licengas 

da Freguesia, e face a discordancia dos Membros da Assembleia, o Presidente da 

Assembleia autorizou que todos os membros propusessem valores. Depois de 

discutido o assunto, chegou se a consenso, ficando as seguintes taxas: 

No Anexo 1, Servicos Administrativos: 

Atestados, Declaragoes e certicloes é cobrado um euro e vinte e cinco centimos. 

Reconhecimento de prova de vida dos emigrantes é cobrado um euro e vinte e cinco 

centimos. 

Fotocopias A4 simples Preto e Branco (por pagina) é cobrado cinco centimos. 

No Anexo 2, Canicleos: 

Registo de caes de companhia é cobrado dois euros e cinquenta centimos. 

Licengas de caes de companhia é cobrado seis euros e cinquenta centimos. 

Registo de caes de caga é cobrado dois euros e cinquenta centimos. 

Licengas de caes de caga é cobrado oito euros e cinquenta centimos. 

Registo de caes potencialmente perigosos e perigosos é cobrado dois euros e 

cinquenta centimos. 

Licengas de caes potencialmente perigosos e perigosos é cobrado dez euros. 

No Anexo 3, Outros Servigos: 

Concessao de sepultura perpetua no emparedada corn alvara é cobrado quatrocentos 

euros. 

Concessao de sepultura perpetua emparedada corn alvara (construgao ate 2017) é 

cobrado setecentos e cinquenta euros. 

Concessao de sepulturas corn alvara novas a construir (ano construcao: 2018) é 

cobrado mil euros. 

Abertura de sepultura é cobrado cento e vinte e cinco euros. 

Aluguer de sepultura anual (cemiterio velho) é cobrado oito euros e setenta e cinco 

centimos. 

Aluguer de sepultura anual (cemiterio novo) é cobrado treze euros e setenta e cinco 

centimos. 

Averbamentos a alvaras é cobrado dez euros. 

Registar segunda via de alvara é cobrado dez euros. 

Aluguer da capela mortuaria é cobrado vinte e cinco euros. 

0 Presidente da Assembleia levou a proposta a votagao onde foi aprovada por 

unanimidade. 

1.4 — Apresentagao, discussao e votagao do regimento da assembleia de freguesia. 

0 Presidente da Assembleia comecou por referir que devido aos erros detetados, 

foi revisto o regimento, no entanto, ficou decidido deixar os pontos 6 e 7 do artigo 23. 

0 Presidente da Assembleia afirma que, como é obvio, sempre se regeu pelo born 

senso e so deixou aqueles pontos para salvaguardar a mesa caso haja necessidade de 

atuar legalmente. Por fim, referiu que o restante estava ern conformidade corn o 

espectavel. 



0 Segundo Secretario 

Agostinho Belmiro Barros Moreira) 

0 Presidente levou a votagao o regimento o qual foi aprovado corn seis votos a 

favor e tres abstengoes. 

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

presenga e deu por terminada a Assembleia pelas vinte e duas horas e onze minutos. 

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

0 Presidente 

R adv.?  
(Rui Pedro Teixeira Gomes Faria 

0 Primeiro Secretario 

I 
NVA, 	citt 

(Rui Pedro da Silva Loureiro) 
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