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Ata riiimero 197 da reuniao de Assembleia da Freguesia de 
Cete 

Ao 200  dia do mes de setembro de 2019, pelas 21H07min, reuniu a Assembleia 

em sessao ordinaria na sede da Junta de Cete, sito na Rua de Fontielas, n-Cimero 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 junho de 

2019. 

1.2 Intervencao e apreciacao de assuntos de interesse para a 

Freguesia pelos seus membros. 

2. Ordem do dia 

2.1 Votacao da proposta de voto de pesar ao Capitao Noel Ferreira. 

2.2 Votacao da proposta de voto de louvor ao Capita° Noel Ferreira. 

2.3 Apreciacao e votacao da proposta de sinalizacao de sentido unico na 

rua do Engenho Velho. 

2.4 Apreciacao e votacao da proposta de sinalizacao de sentido tinico na 

rua Prof. Dr. Tiago Henriques Coelho. 

2.5 Apreciacao das atividades e situacao financeira da Junta, relativas 

ao periodo de 01 de junho de 2019 a 31 de agosto de 2019. 

3. Periodo para a intervencao do ptiblico 

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

saudando todos os presentes, pelas 21h07min, nao se verificando faltas. Ainda anterior 

ao periodo antes da ordem do dia, foi feito por todos os presentes 1 minuto de silencio 

em memoria do Capita() Noel Ferreira 

1 



1. Period° antes da ordem do dia 

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

2019. 

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

Ata sendo esta aprovada corn unanimidade. 

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 e o Sr. Orlando 

Rocha. 

0 Sr. Paulo Monteiro cumprimentou os presentes. Mencionou o tema do abate 

de arvores na zona da Urbanizacao da Coca, explicando o porque de estar contra o abate 

de arvores por falta de um projeto. Indicou que na rua da Liberdade as placas de 

sinalizacao tido estao devidamente visiveis e necessitam de manutencao, e, que na rua 

do Barreiro o pavimento se encontra deteriorado por causa das intervencOes que 

ocorreram na via. 

Interveio o Sr. Antonio Duarte, cumprimentou os presentes, indicando que nao 

abordara a questao dos passeios uma vez que o tema já foi abordado na Presidencia 

Participativa ocorrida no passado dia 10, corn o Presidente da Camara Municipal. 

Questionando o Presidente da Junta se a verba atribuida ao centro escolar já se 

encontrava na posse da Junta, e se o mesmo o poderia confirmar. 

Interveio o Sr. Orlando Rocha, cumprimentou os presentes, parabenizou a 

Comissao de Festas da Sr.' do Vale sugerindo que o voto de louvor fosse afixado no site 

da Junta de Freguesia, parabenizou o Grupo Folclorico de Cete pois costumam realizar 

eventos de 2 em 2 meses, e, parabenizou o grupo de karate pelo premio que ganharam. 

Terminou indicando que talvez por ter sido o iiltirno a intervir na Assembleia 

Participativa ocorrida no passado dia 10, nao obteve qualquer resposta por parte do 
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Presidente da Camara Municipal sobre o facto do dia dos Avos nap ter sido celebrado 

em Cete, tal como prometido, salientado que o Vereador que indicou que a celebracao 

ocorreria neste ano, em Cete, nab esteve presente. 

0 Presidente da Junta de Freguesia, o Sr. Tomas Correia, interveio para 

responder, sendo que no diz respeito a Urbanizacao da Coca mencionou que as arvores 

aparentam estar doentes e que rebentam o pavimento das ruas. No que diz respeito a rua 

do Barreiro indicou que o empreiteiro da obra chegou a ir lá fazer reparacOes, mas que 

ird novamente ver o que pode fazer. Na rua da Liberdade, indicou que o Engenheiro das 

aguas alertou que voltard a abrir valas e a substituir as tubagens. No que diz respeito 

sinalizacao, indicou que algumas placas já foram substituidas e que tal continuard a ser 

feito. Terminou indicando que o Presidente da Camara Municipal mencionou que a 

partir de janeiro de 2020, a Camara Municipal suportaria as despesas relacionadas corn 

a educacao, ficando a Junta de Freguesia corn a verba disponivel para outras despesas. 

2. Ordem do dia  

2.1 Votacao da proposta de voto de pesar ao Capita() Noel Ferreira. 

Neste ponto, foi apresentado o voto de pesar ao Capita() Noel Ferreira que consistiu 

num minuto de silencio, na manifestacao das condolencias a familia. 

Esta proposta foi aprovada corn unanimidade. 

2.2 Votacao da proposta de voto de louvor ao Capita° Noel Ferreira. 

Neste ponto, foi apresentado urn voto de louvor do executivo da Junta de Freguesia de 

Cete que depois de aprovado sera entregue aos Bombeiros Voluntarios de Cete e 

familia. 

Esta proposta foi aprovada por unanimidade. 
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2.3 Apreciacao e votacao da proposta de sinalizacao de sentido tinico 

na rua do Engenho Velho. 

Foi apresentado um mapa da rua e a explicacao sobre a proposta de alteracao da 

sinalizacao, tendo, apos as intervencoes se concluido que se devera realizar um estudo 

previo e conversar corn os moradores locals. 

A proposta foi reprovada corn 1 abstencao do membro do PSD e os restantes votos 

contra. 

2.4 Apreciacao e votacao da proposta de sinalizacao de sentido link° 

na rua Prof. Dr. Tiago Henriques Coelho. 

Foi apresentado urn mapa da ma e a explicacao sobre a proposta de alteracao do sentido. 

Foi salientado que aquando a mudanca do nome desta ma para o nome pelo qual 

atualmente é designada, a ma foi inaugurada pelo Presidente da Junta de Freguesia de 

Baltar e pela Camara Municipal, estando a Junta de Freguesia de Cete a margem da 

situacao e nab tendo sido consultada. A proposta foi aprovada or unanimidade. 

2.5 Apreciacao das atividades e situacao financeira da Junta, 

relativas ao periodo de 01 de junho de 2019 a 31 de agosto de 

2019. 

0 document° explicativo das atividades e situacao financeira da Junta de Freguesia foi 

previamente enviado por email para todos os membros da Assembleia. A Professora 

Rosario esclareceu as drvidas que foram surgindo. Foram apresentadas algumas 

sugestOes de melhoria, nomeadamente no que diz respeito a apresentacao das verbas por 

parametro. A Sr.a Daniela interveio indicando que já tinha solicitado a consulta do 

Protocol° estabelecido entre a Junta de Freguesia e a Camara Municipal, que permite 

Junta de freguesia ceder certos espacos fisicos as Associacoes que atualmente lhes d5o 

uso. 
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3. Periodo para a intervencao do public°  

Inscreveram-se a Sr.' Juliana Ferreira, o Sr. Helder e o Sr. Ricardo Sousa. 

A Sr.a Juliana Ferreira interveio alertando para a necessidade de alteracao de 

sinalizacao na rua do Engenho Velho, e, alertou para o estacionamento abusivo naquela 

zona devido a estacdo de comboios, o que tambem aumenta trafego. Abordou ainda a 

falta recolha do lixo na freguesia, e a limpeza dos contentores do lixo. 

O Sr. Helder interveio indicando que na rua das Lamelas, em epocas de chuva, 

se verifica muita agua na rua, sem qualquer tipo de drenagem, e, que a agua circula corn 

pendente para urn terreno da sua propriedade causando-lhe danos. Prop& que a rua 

passe a ter sentido Anico. 

O Sr. Ricardo Sousa interveio salientando que já se verifica uma maior harmonia 

nas Assembleias de freguesia. Acrescenta que faz mais de um ano que foi indicado que 

o Dia dos Avos seria celebrado em Cete mas que tal nal° se concretizou, questionou qual 

o ponto de situacao dos passeios solicitados a Camara Municipal, questionou sobre os 

valores atribuidos as Associacoes de Cete e se essa distribuicao de verba é feita por 

todas as Associacoes, questionou qual é o valor total em obras adjudicadas para Cete 

salientando que a Junta de Freguesia fez uma obra da responsabilidade da Camara 

Municipal, e, mencionou que tinha sido indicado que aquando o inicio do periodo 

escolar que os buracos das estradas seriam tapados, questionando se tal aconteceu, 

alertando que a Camara Municipal pode nao disponibilizar dinheiro para obras mas 

disponibilizou cerca de 20.000€ para urn festival de churrasco. 

O Presidente da Junta de Freguesia, o Sr. Tomas Correia, interveio para 

responder as intervencoes indicando que já alertou a Camara Municipal por varias vezes 

para a necessidade de limpeza dos contentores do lixo e da recolha do lixo. Quanto as 

ruas abordadas indicou que se ird analisar as situacoes expostas. Terminou indicando 

que o Dia dos Avos foi mais uma promessa nao cumprida por parte da Camara 

Municipal, que os passeios tambem já foram varias vezes solicitados a Camara 

Municipal e que a Junta faz o que pode no que diz respeito as obras na freguesia tendo 

ern conta a verba que tern e o pouco apoio que tern por parte da Camara Municipal. 
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0 Presidente da Mesa da Assembleia, agradece a todos a presenca e dá por 

terminada a Assembleia de Freguesia pelas 23HOlmin. 

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

0 Presidente, 

(Rui Pedro Teixeira Gomes Faria) 

0 Primeiro Secretario, 

fAgostinho Beim -a de Barros Morei - ) 

A Segunda Secretaria, 

\(kAc- \-eo AA-Cr 4cIiI2V) C)\\Cli   

(Vera Monica Torres Oliveira Fontoura) 
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