
Ata nCimero 196 da reuniao de Assembleia da Freguesia de 
Cete 

Ao 26° dia do mes de junho de 2019, pelas 211407min, reuniu a Assembleia em 

sessao ordinaria na sede da Junta de Cete, sito na Rua de Fontielas. ndmero 2, nesta 

mesma Vila de Cete, corn a seguinte ordem de trabalhos 

1. Period() antes da ordem do dia 

1.1 Votacao da Ata da Assembleia de Freguesia de 26 de abril de 2019. 

1.2 Intervencao e apreciacAo de assuntos de interesse para a Freguesia 

pelos seus membros. 

2. Ordem do dia 

2.1 Discussao e votacao da delegacao de competencias atribuidas a Junta 

de Freguesia. 

2.2 Apreciacao das atividades e situacao fmanceira da Junta, relativas ao 

period() de 01 de abril de 2019 a 31 de maio de 2019. 

2.3 Apreciacao e votacao da primeira revisao do orcamento do ano de 

2019. 

3. Periodo para a intervenvio do public° 

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

saudando todos as presentes, pelas 21h07min, nal° se verificando faltas. 

1. Periodo antes da ordem do dia 

1.1 Votacao da Ata da Assembleia de Freguesia de 26 de abril de 

2019. 

AtC1/4, 

Pagina 1 de 9 



P1,4 0 Ca. 

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

Ata sendo esta aprovada corn 8 votos a favor e 1 abstencao. 0 Sr. Orlando Rocha interveio 

para justificar a sua falta na Assembleia de Freguesia anterior. 

1.2 Intervencao e apreciacao de assuntos de interesse para a 

Freguesia pelos seus membros. 

Inscreveram-se o Sr. Paulo Monteiro, o Sr. Antonio Duarte, o Sr. Orlando Rocha, 

a Sr.a Daniela Sousa e o Sr. David Barbosa. 

0 Sr. Paulo Monteiro cumprimentou os presentes. Indicou que consultou a pagina 

de intemet da Junta de Freguesia, mencionando que lá nao surgem descritas as atividades 

da Freguesia, que nao surgem as fotografias atuais, nao surgem os documentos 

atualizados, nab surgem as Atas das Assembleias recentes. Questionou pelo trabalho 

realizado no Blogue. No que diz respeito as paginas de Facebook perguntou porque 

tambem nal° estao atualizadas, questionando quern é o responsavel pela gestao da pagina. 

Deu os seus parabens as seguintes Associaceies de Cete: Grupo Folclorico de Cete pela 

gravacdo do CD e pelos espetaculos que realizaram, a associacao Wab Fam pela distincd° 

de 10  lugar num concurs° que participaram, aos Bombeiros Voluntarios de Cete por todo 

o esforco que tern realizado para apoiar a populacao, bem como, pelo curs° de Suporte 

Basic° de Vida as criancas, e, a Banda de MAsica de Cete pelas suas atuacOes 

nomeadamente pela atuacao recente em Lisboa. 

Interveio o Sr. Antonio Duarte, e, mencionou que o Parque de Lazer da Freguesia 

nao teve ainda qualquer construcao ao contrario do que foi prometido pelo Sr. Vereador 

Paulo Silva, numa anterior Assembleia de Freguesia, perguntando ainda o porque de ter 

lá a placa corn a indicacab de que se vende. Questionou qual foi a proposta que o Sr. 

Presidente da Junta de Freguesia votou contra numa Assembleia Municipal anterior, dado 

que este afirmou anteriormente que pensa que a obra do Parque de Lazer nab devera 

avancar, tal como prometido, por retaliacao a esse mesmo voto. Indicou que Cete poderia 

ser abrangido pelo event° Handball Cup, pois tern um pavilhao adequado, ou, que poderia 

ser adaptado. Questionou sobre a entrevista que foi dada pelo Sr. Presidente da Junta, 

mencionando que discorda que a Junta financie entrevistas. Indicou que a Rua das 

Lamelas nab é limpa pela Junta da Freguesia, e, que a Avenida da Liberdade que liga Cete 
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a Paco de Sousa, nao tern passeios. Acrescentou ainda, que considerava que corn a PS na 

Camara Municipal a Freguesia de Cete fosse melhorar, mas que na realidade esta 

esquecida. Terminou a sua intervencao questionando o Sr. Presidente da Junta, se os 

funcionarios da Junta de Freguesia já se encontram legalizados coma funcionarios 

publicos. 

Interveio o Sr. Orlando Rocha que cumprimentou os presentes. Justificou o porque 

de tido ter estado presente na Altima Assembleia de Freguesia, indicando que nab recebeu 

qualquer resposta ao seu contact° a indicar que nao tinha possibilidade de comparecer 

Assembleia de Freguesia. Indicou que em 14 de setembro de 2018, foram aprovadas 3 

recomendacOes propostas pelo CDS, relativas a pavimentacao, a atualizacdo da pagina da 

Junta de Freguesia, bem coma, a limpeza e higiene da Freguesia que entende n'ao estar a 

se totalmente cumpridas. Questionou o Presidente de como esta a situacao da campa 

reclamada por Maria Felicidade da Rocha. Terminou felicitando o Grupo Foiclorico de 

Cete, a Banda de Milsica de Cete, e, efetuou reconhecimento a direcao cessante dos 

Bombeiros Voluntarios de Cete. Solicitou a Ata n.° 191 e n.° 192 das Assembleias de 

Freguesia. Reforcou que nab ha qualquer coligacao entre o CDS e a PSI/ 

Interveio a Sr.a Daniela Sousa cumprimentando todos os presentes. Felicitou o 

Grupo Folclorico de Cete. Indicou que os elementos do PS consultaram a arquivo de 

2018, tendo reparado num conjunto de negocios corn um membro do CDS desta 

Assembleia de Freguesia. Questionou a Sr. Presidente da Junta, se antes de adjudicar os 

trabalhos a firma do colega do CDS, se consultou outras firmas no ambito deste tipo de 

prestacao de servicos. Indicou que ao contraria do que tern sido mencionado pelo Sr. 

Presidente da Junta, o atual executivo da Camara Municipal de Paredes ja, investiu mais 

de 1 milhao de euros em Cete, cam o pagamento de obras, tais coma: as arranjos 

exteriores do centro social de Cete, a pavimentacao de ruas, bem como, corn o pagamento 

da rotunda que foi recentemente construida, corn a aquisicao do terreno para o parque do 

lazer, e, corn subsidios a diversas AssociacOes. Indicou que a obra do cemiterio foi 

comparticipada pela Camara, pois esta cedeu material para a obra. Indicou que a Parque 

de Lazer sera construido, no entanto, ainda nao avancou, pois, surgiram outras 

prioridades. Perguntou ainda onde foram utilizados os paralelos que se destinavam a rua 

do Malhao. Questionou quando sera° limpas as ruas, acrescentando que as fontandrios se 

encontram sem Aguas. Questionou onde sera realizado o curs° de formacAo divulgado e 
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se tern protocol°. Terrninou a sua intervencao, desejando votos de felicidades para o 

desfile das Marchas de SA° Pedro. 

0 Sr. David Barbosa nao efetuou intervencd° pais cedeu o seu tempo a. Sr.' 

Daniela Sousa. 

0 Sr. Orlando Rocha solicitou intervencao e indicou que todos as trabalhos que 

realiza para a Junta de Freguesia possuem fatura, e, que esta disponivel para todos os 

esclarecimentos que forem necessarios sabre este assunto. 

Interveio o Sr. Presidente da Junta de Freguesia. Indicou que a Junta de Freguesia 

nao pagou pela pagina de intemet, e que tenciona que esta seja brevemente atualizada. 

Parabenizou o Rancho e a Banda de Masica. Mencionou que a Junta de Freguesia nao 

tern verba para construir o Parque, indicando que se trata de mais uma promessa nal° 

cumprida, sendo que a Camara Municipal cid o que quer a quern quer. Indicou que o panto 

em que votou contra na Assembleia Municipal esta relacionado corn a delegacao de 

competencias, uma vez que esta proposta nAo veio acompanhada de verba e a Junta de 

Freguesia nao tern capacidade para suportar estes custos, tendo sido aqui que lhe foi dito 

que Cete iria perder apoio, na1 0 se fazendo obra em Cete. Quanta ao HandBall Cup, 

indicou que teve reunibes para executar obras no polidesportivo, nomeadamente nos 

balnearios e para a colocacao do piso, no entanto, nao foram realizadas quaisquer obras 

ate a data. Indica que a entrevista que foi realizada nao foi paga, tendo sido sabre o 

Rancho, o que muito ajuda a divulgar a Freguesia. Indicou que a rua da Lamela tern sido 

limpa, que a Avenida da Liberdade precisa de atencao tendo já solicitado apoio a Camara 

Municipal, nao tenho sido dado qualquer resposta. Indicou que os funcionarios tern a sua 

situacao resolvida. A nivel das atividades indicou que a Junta de Freguesia realizou o 

desfile Camaval e tern preparado preparar as Marchas. Quante, a sepultura, indica que 

desde a Ultima Assembleia que nao teve contact° corn a Sra. Maria Felicidade da Rocha, 

tendo, no entanto, já falado corn o familiar desta que comprou a sepultura, e, tendo já uma 

solucao em vista, uma vez que a sepultura podera retomar caso a Sra. Maria efetue o 

respetivo pagamento. Quanta aos Bombeiros deseja que surja gente competente para a 

nova Direcd'o. Indicou que tern ajudado a Comissao de Festas, apoiando as atividades. 

Indicou que todos os trabalhos que pode fazer, opta por os realizar em Cete, comprando 

o que for necessario para a Junta de Freguesias nos estabelecimentos comerciais de Cete, 

sendo que o prefere fazer assim do que comprar nas localidades vizinhas. Indicou que 

acha muito bem que a Camara Municipal apoie as InstituicOes e AssociacOes da 
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Freguesia, no entanto, larnenta naro receber apoios para as atividades propostas pela 

propria Junta de Freguesia. Indicou que a limpeza das ruas estaio a ser executadas de 

acordo corn a disponibilidade do funcionario da Junta, tentando fazer sempre o melhor 

possivel. Os fontandrios foram realizados e pagos, send° que se pedird responsabilidades 

por algo que nab estiver corretamente executado. Nas forrnacaes da Junta, que sera() na 

Junta, indica que tern dificuldade em reunir o nürnero minim° de formandos para que 

estas possam iniciar. 

Intervem o Presidente da Mesa da Assembleia, para indicar que a Assembleia de 

Freguesia foi agendada na data de major consenso; quanto as Atas n.° 191 e n.° 192 da 

Assembleia de Freguesia, menciona que sera° enviadas ao Sr. Orlando Rocha. 

2. Ordem do dia 

2.1 Discussao e votacao da delegacao de competencias atribuidas a Junta 

de Freguesia. 

O Presidente da Junta de Freguesia introduziu o tema, indicando que surgiram evoluceies, 

e, que nos proximos dias será debatido e analisado os diversos pontos da proposta de 

delegacao de competencias. 

0 Sr. Antonio Duarte, prop& rejeitar a delegacao de competencias, mantendo os acordos 

de execuca° ate 2021, dado que a Junta nao tern tecnicos especializados para tratar de 

todos os assuntos cujas competencias se preve que sejam delegadas. 

Respondeu o Sr. Presidente da Junta de Freguesia, indicando que a partir de 2021, será 

obrigatorio aceitar as delegacOes de competencias, sendo que preve que neste ano e meio 

que falta ate lá, que se possa inteirar dos procedimentos necessarios. Mencionou que a 

Camara Municipal prometeu prestar apoio e formacao. 

0 Sr. Orlando Rocha entregou document° corn o text° abaixo indicado: 
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tig "A reuniao promovida pelo Sr. Presidente da Camara de Paredes corn os Presidentes das 

Juntas de Freguesia do concelho, em 17 de junho, tinha como tema imico a transferencia 

de competencias dos municipios para os &gabs de Freguesia no Smbito do Decreto-Lei 

n.° 57/2019, de 30 de abril. Esta Assembleia de Freguesia como as outras é chamada a 

deliberar sobre o tema. A publicacao do Decreto-Lei citado que decorre da Lei n.° 

50/2018, de 16 de agosto, que determina o quadro de transferencia de competencias para 

as autarquias locais, é parte determinante de um processo designado de descentralizacao, 

mas que na pratica mais nao é do que uma transferencia de encargos para as autarquias, 

corn a consequente desresponsabilizacao do Govern° em areas fundamentais. Nab 

certamente por acaso, vai a Assembleia Municipal de Paredes daqui a dois dias uma 

proposta do Executivo votada por unanimidade pelo Presidente e pelos senhores 

vereadores (do PS e do PSD), que nao aceita a transferencia de competencias para os 

&gabs municipais e para as entidades intermunicipais nos dominios da Educacao, Saficle, 

Servico pithlico de transportes de passageiros regular, e, transporte turistico de 

passageiros em vias navegaveis e areas portuarias-maritimas, Justica, Vias de 

Comunicacao, Cultura, estacionamento Public°, Habitacao. Invoca-se al e justamente 

implicacoes financeiras, humanas e organizacionais nab clarificadas e, portant°, cluvidas 

de capacidade de execucao. E concedida aos municipios esta autonomia de decisdo, 

restando comunicar a decis'ao dos &gabs deliberativos respetivos. 0 Decreto-Lei tal como 

já acontecia corn os acordos de execucao entre municipios e Freguesias, nao concretiza 

so por si qualquer transferencia de competencias dos municipios para as Freguesias. Esta 

transferencia esta dependente de um acordo entre o municipio e as Freguesias e da 

respetiva aprovacao pelos &gabs autarquicos, podendo, no limite, nunca acontecer. 

A lei estabelece, porem, que essa transferencia se possa fazer de forma gradual e confere 

as autarquias, a todas as autarquias, a faculdade de optar por adiar o exercicio de novas 

competencias. Acresce que nos documentos fomecidos na referida reuniao sao referidas 

inumeras areas nab suscetiveis de pacote fmanceiro e de transferencia de recursos, 

admitindo-se de pacote fmanceiro e de transferencia de recursos, admitindo-se embora 

nab comprovadamente que as Freguesias possuem recursos humanos, capacidades 

tecnicas e meios materiais para cumprir esses objetivos, bem como nab se clarificando 

responsabilidade legais e administrativas a assumir. Estamos perante um quadro de 

incerteza e inseguranca, gerador de limitacOes e dificuldades, potencialmente lesivas dos 

interesses das populacOes. Atendendo estes considerandos o eleito da CDU prop& a esta 

Assembleia a seguinte deliberacdo: 
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1) Rejeitar a transferencia de competencias nos termos do n.° 2 do artigo 12° do 

Decreto-Lei e para os efeitos do n.° 2 do artigo 4.0  da Lei. 

2) Manter os acordos de execucao e interadministrativos celebrados ou a celebrar 

corn o Municipio ate ao final do mandato 2017/2021, numa lOgica de mutuo 

interesse, respeitando os interesses das populaceies." 

ApOs todas as intervenceies, este pont° foi aprovado corn 7 votos a favor, 1 voto contra e 

1 abstencdo. 

2.2 A Apreciacao das atividades e situacao financeira da Junta, relativas 

ao periodo de 01 de abril de 2019 a 31 de maio de 2019. 

Interveio a Professora Rosario apresentando o tema. 

A Sr.' Daniela Sousa interveio questionando sobre alguns pontos apresentados, que ihe 
foram respondidos. Indicou que o relatOrio deve ser apresentado corn mais antecedencia. 

Interveio o Sr. Orlando Rocha para indicar que o document° nao se trata de um relatorio 
de atividades, dado apresentar mais temas do que as atividades da Freguesia. 

2.3 Apreciacao e votacao da primeira revisao do orcamento do ano de 

2019. 

Interveio o Sr. Presidente da Junta de Freguesia, efetuando a apresentacao do tema, 
seguindo-se a Professora Rosario dando explicacoes as questoes apresentadas. 

presente pont° foi aprovado corn 4 votos a favor e corn 5 abstenceies. 

3. Periodo para a intervencao do public° 

Inscreveram-se o Sr. Manuel Moreira, o Sr. Cristiano Ribeiro e o Sr. Saul Ferreira. 

0 Sr. Manuel Moreira indicou que já faz quase 2 anos que se realiza reunkies corn 

Associacoes, sendo que ha urn mapa ern que o grupo de folclore e a Banda de Musica 
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marcam as atividades, no entanto, ainda continuam a ser marcados eventos em simultaneo XLA, 
corn outras Associaceies. Mencionou que ha falta de limpeza em Cete, sendo este o cartao 

de visita aos visitantes que se dirigem a Cete por causa das atividades promovidas e 

desenvolvidas pelo Rancho Folclorico. Indicou que o Presidente da Junta de Freguesia e 

o executivo da Junta foram convidados para comparecer nas atividades do Grupo de 

Folclore, no entanto, nunca estiveram presentes. Mencionou que o Rancho solicitou 

Junta de Freguesia lembrancas para oferecer, no entanto, o Presidente de Junta nao as 

facultou atempadamente. Terminou a sua intervencao entregando a Junta de Freguesia o 

CD gravado pelo Rancho e solicitou que o mesmo fosse exposto nas instalacOes da Junta 

de Freguesia. 

Interveio o Sr. Cristiano Ribeiro, indicando que recentemente a Camara Municipal lancou 

o Plano de desenvolvimento do sul do concelho. Indicou que para esta zona, as mais valias 

sao o caminho de ferro, o rio Sousa, bem como, as estradas, entendendo que estas 

merecem melhor atencdo. Para alem dist°, mencionou que Cete tern um enorme potencial 

historic° e turistico. Acrescentou ainda que o polidesportivo deve ter condicOes, e, se nao 

tern, que deve ser feito por isso, pois ha freguesias mais pequenas do que Cete corn 

polidesportivos corn melhores condicoes. Quanto ao Parque de Lazer, lamentou que este 

nao esteja a avancar, e, indicou que esta plenamente disponivel para ajudar a que nos 

locais certos seja exercida a pressdo necessaria para que Cete nao fique esquecida. Indicou 

que na Auditoria que sera apresentada na proxima Assembleia Municipal, e, que ja, teve 

conhecimento, se encontra registado que em 31 de dezembro de 2017 existia uma divida 

de 70.000 euros em nome da Associacao Humanitaria dos Bombeiros Voluntarios de 

Cete, contabilizada em 2009, corn base na minuta do protocol° de colaboracao, 

recomendando a analise desta situacao. 

Interveio o Dr. Saul, indicando que o Protocol° mencionado pelo Sr. Cristiano 

Ribeiro diz respeito a remodelacdo do anfiteatro dos Bombeiros Voluntarios de Cete, e 

que este nunca foi cumprido. Continua a sua intervencap explicando a situacao atual dos 

Bombeiros Voluntarios de Cete, justificando o porque da demissao da atual direcao e 

abordando as proximas eleicOes do dia 07 de julho de 2019. 

Interveio o Sr. Presidente da Junta de Freguesia, mencionado que é dificil 

controlar os agendamentos das atividades, dado que nem todos os agendamentos sao 
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(Agostinho Belmiro de Barros Moreira) 

comunicados a Junta de Freguesia corn antecedencia e que ha muitas AssociacCies a 

efetuar eventos, no entanto, continuarfto a tentar gerir a situacao. Em relacao ao lixo nas 

ruas, informou que continua a reportar as situagOes a Chmara Municipal, dado ser uma 

situacao preocupante. Quanto ao Rancho Folclorico, indicou que comparece aos eventos 

possiveis, tentando estar presente nas atividades das varias AssociacOes. Indicou que tern 

apelado o apoio da Camara Municipal para que a vida dos Cetenses seja cada vez melhor. 

Quanto a Auditoria indicou que se trata de uma tentativa da Camara Municipal para 

ganhar as eleicOes, ndo tendo surtido o efeito que pretendiam. Anunciou a concentracao 

das motas antigas, ern parceria corn os Motards de Rebordosa, que se realizard no dia 6 

de julho, estando a decorrer na mesma data a Feira Medieval; no dia 29 de junho anunciou 

o desfile das Marchas dos 4 lugares de Cete. 

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

terminada a Assembleia de Freguesia pelas 23HOlmin. 

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

Presidente, 

14.4-- &to LAcack -ev)1/4s:c 

 

(Rui Pedro Teixeira Gomes Faria) 

0 Primeiro Secretario, 

Segunda Secretatia, 

e0A4 fen 	0-e2.1.(c C.:144ta 
(Vera Monica Torres Oliveira Fontoura) 
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A reuniao promovida pet() senhor Presidente da Camara de Paredes corn os 

Presidentes das Juntas de Freguesia do Concelho ern 17 de junho tinha como 

tema Unico a transferencia de competencias dos municipios para os Orgaos de 

freguesia no ambito do Decreto - Lei n.° 57/2019, de 30 de abril. 

Esta Assembleia de Freguesia como as outras é chamada a deliberar sobre o 

tema. 

A publicacao do Decreto - Lei citado que decorre da Lei n.° 50/2018, de 16 de 

agosto, que determina o quadro de transferencia de competencias para as 

autarquias locals, é parte determinante de urn processo designado de 

DESCENTRALIZACAO, mas que na pratica mais nao é do que uma transferencia 

de encargos para as autarquias, corn a consequente desresponsabilizacao do 

Governo ern areas fundamentais. 

Nao certamente por acaso vai a Assembleia Municipal de Paredes daqui a dois 

dias uma proposta do Executivo votada por unanimidade pelo Presidente e 

pelos senhores vereadores (do PS e do PSD), que NAO ACEITA a transferencia 

de competencias para os orgaos municipais e para as entidades 

intermunicipais nos dominios da Educacao, Saade, Servico pablico de 

transportes de passageiros regular e transporte turistico de passageiros ern 

vias navegaveis e areas portuarias-maritimas, Justica, Vias Comunicacao, 

Cu[tura, estacionamento Pablico, Habitacao. lnvoca-se ai e justamente 

implicacoes financeiras, humanas e organizacionais nao clarificadas e 

portanto cliwidas de capacidade de execucao. 

concedida aos municipios esta autonomia de decisao, restando comunicar a 

decisao dos orgaos deliberativos respectivos. 

o Decreto - Lei tat como já acontecia corn os acordos de execucao entre 

municipios e freguesias, nao concretiza so por si qualquer transferencia de 

competencias dos municipios para as freguesias, Esta transferencia esta 

dependente de urn acordo entre o municipio e a freguesia e da respectiva 

aprovacao pelos orgaos autarquicos, podendo, no limite, nunca acontecer. 

A tel estabelece porem que essa transferencia se possa fazer de forma gradual 

e confere as autarquias, a todas as autarquias, a facutdade de optar por adiar 

o exercicio de novas competencias. 

Acresce que nos documentos fornecidos na referida reuniao sao referidas 

inameras areas nao susceptiveis de pacote financeiro e de transferencia de 

recursos, admitindo-se embora nao comprovadamente que as freguesias 

possuem recursos humanos, capacidades tecnicas e meios materiais para 

cumprir esses objectivos, bem como nao se clarificando responsabilidades 

legais e administrativas a assumir. 



Estamos perante um quadro de incerteza e inseguranca, gerador de limitacoes 
e dificuldades, potencialmente lesivas dos interesses das populacoes. 

Atendendo estes considerandos o eleito da CDU prop6e a esta Assembleia a 
seguinte deliberacao: 

1) Rejeitar a transferencia de competencias nos termos do n.°2 do artigo 12° 
do Decreto - Lei e para os efeitos do n.° 2 do artigo 4.0  da Lei 

2) Manter os Acordos de Execucao e Interadministrativos celebrados ou a 
celebrar corn o Municipio ate ao final do mandato 2017/2021, numa logica de 
mutuo interesse, respeitando os interesses das populacOes 
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