
---Ata nCimero 199 da reunrao de Assembleia de Freguesia de Cete 

 

 

Aos vinte e seis dias de maio de dois mil e vinte, pelas vinte e uma horas e 

urn minuto, reuniu a Assembleia em sessao Ordinaria no Sark Nobre da 

Associagalo Humanitaria de Bombeiros Voluntarios de Cete, sito na Rua 

Belo Horizonte, nUmero cinquenta e urn, nesta mesma Vila de Cete, corn a 

seguinte ordem de trabalhos: 	  

1. Period° antes da ordem do dia  

1.1.Leitura e votagrao da Ata da Assembleia de Freguesia de 6 de 

dezembro de 2019. 	  

1.2.Intervencao e apreciagao de assuntos de interesse para a Freguesia 

pelos seus membros. 	  

2. Ordem do dia  

2.1. Apreciagao e votagrao do Procedimento de Delimitagao 

Administrativa - PDA de Cete/Paredes (Mouriz). 	  

2,2. Apreciagajo e votagao das contas de gerencia relativas ao ano de 

2019. 	  

2.3. Apreciag5o do inventario dos bens da Junta de Freguesia. 	 

2.4. Apreciagao das atividades e situagao financeira da junta, relativas 

ao periodo de 01 de dezembro de 2019 a 31 de margo de 2020. 	 

	

3. Periodo para interveng5o do pCiblico 	 

o Presidente da Assembleia, Pedro Faria, deu inicio a reuniao as vinte e 

uma horas e um minuto. 0 mesmo saudou todos os presentes, e, propOs 

Assembleia de Freguesia urn minuto de silencio em memoria de Carlos 

Rebelo Gongalves, antigo Presidente de Junta da Freguesia de Clete, quo 

faleceu no dia dezassete de maio, tenclo o mesmo sido aceite por todos os 

membros. Antes de avangar para o periodo antes da ordem do dia, o 

Presidente da Assembleia agradeceu a Associagao Humanitaria dos 

Bombeiros Voluntarios de Cete, por estes terem cedido o espago para a 

realizac5o da Assembleia. 	  
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1. Period° antes da ordem do dia 	 

1.1 Leitura e votaciao da Ata da Assembleia de Freguesia de 6 de 

dezembro de 2019. 	  

A Secret6ria Vera Fontoura procedeu a leitura da Ata, tendo de seguida o 

Presidente da Assembleia levado a votagao. A Ata foi aprovada corn oito 

votos a favor e uma abstencao do deputado do CDS Orlando Rocha, uma 

vez que nao esteve presente na anterior Assembleia corn declaragao de 

voto. 	  

Por lapso, no se realizou a chamada, tendo esta sido feita apos a leitura 

da Ata, verificando a presenga de todos os membros. 	  

1.2 Intervenc5o e apreciac5o de assuntos de interesse para a 

Freguesia pelos seus membros. 	  

Para este ponto inscreveram-se: o deputado Paulo Monteiro, o deputado 

AntOnio Duarte, o deputado Orlando Rocha, a deputada Daniela Sousa e 

deputado David Barbosa. 	  

o deputado do PSD Paulo Monteiro cumprimentou os presentes, 

agradeceu a Associagao Humanitaria dos Bornbeiros Voluntarios de Cete 

pela disponibilizagao do espago para a realizacao da Assembleia, 

apresentou os parabens pelo recente aniversario desta associagao, que 

devido a pandemia neao tiveram a possibilidade de realizar a merecida 

comemoracao. Sugeriu que fosse disponibilizado uma plataforma online 

para que os Cetenses tivessem a oportunidade de acompanhar a 

Assembleia a distancia. Agradeceu o trabalho que o Executivo da Junta de 

Freguesia tern feito na limpeza das ruas sendo algo que os Cetenses tern 

comentado de forma muito positiva. Sugeriu a abertura de urn concurso 

para um novo funcionario de modo a apoiar nas tarefas da Junta de 

Freguesia. Questionou o que o Executivo fez para minorar as danos 

causados pela pandemia COVID-19. Termina indicando que as obras que 

estho a ser feitas na freguesia devem ser concretizadas pela Camara 

Municipal pois a Junta de Freguesia no tern capacidade financeira para as 

executar, salientando que o terreno onde est6 a ser construido o Parque 

de Lazer foi negociado por este Executivo da Junta de Freguesia que é 

PSD, a obra contratualizada no mesmo tempo, apenas estando agora a ser 

executada. 	  
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o deputado da CDU Antonio Duarte cumprimentou os presentes, indicou 

que na freguesia so existe urn fontanario a deitar agua questionando o 

que se passa corn os restantes, referindo que quando esteve no Executivo 

da Junta de Freguesia foi gasto muito dinheiro para que todos estivessem 

a funcionar. lndicou que no local do infant6rio, local ern que estava 

proposto se fazer a piscina da freguesia, so tern entulho e questionou se 

afinal se ira fazer um ecoponto. Na Avenida Antonio Pinto Lopes 

mencionou que ha condutores que fazem rally sugerindo que se coloque 

lombas. Questionou sobre a delegagao de competencias uma vez que no 

teve conhecimento do Protocolo e questionou quanta é que se recebe. 

Termina questionando se a Junta de Freguesia fez urn contrato de 

trabalho para os funcionarios que efetuam a limpeza das ruas. 	  

o deputado do CDS Orlando Rocha saudou os membros da mesa da 

assembleia de freguesia, o executivo, as colegas eleitos da assembleia e 

todos as presentes evidenciando o momenta peculiar que se vive no 

mundo agradecendo a presenga de todo o publico presente. Iniciou a sua 

intervengrao questionando se o Presidente da Junta de Freguesia, Tomas 

Correia, estava a par da construcao do Parque de Lazer na Assembleia 

realizada no dia seis de dezembro, pals assistiu a uma Assembleia 

Municipal em que o Presidente da Junta se absteve, indicando que se nao 

sabia deveria ter he sido dado a con hecimento tal como aos membros da 

Assembleia. Afirmou ainda que no era preciso ler a Ata da assembleia de 

freguesia transata uma vez que a receberam previamente, e, que no email 

que recebeu nada he foi indicado para ler a Ata. Referiu ainda que lamenta 

que se saibam as obras que a municipia planeia realizar em Cete nao pelo 

executivo, mas por membros do partido afeitos ao executivo camarario. 

No que diz respeito a Ata de dezembro, considerou que no se justifica 

que a Presidente da Junta de freguesia nao fale corn os Partidos Politicos 

para discussajo do orgamento para o ano de dois mil e vinte, par causa da 

verba ser red uzida para atender a todas as solicitagoes, entendendo que 

se deve dialogar em todos as casos independentemente de se ter ou nàa 

verba e ouvir todas as ideias, porque as pessoas estrado acima dos partidos. 

Indicou ainda que na ultima Assembleia o Orgamento foi 

inexplicavelmente, situagao nunca antes vista, aprovado corn urn voto a 

favor do PSD e corn alto abstengOes, tendo a propria bancada do PSD no 
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votado de acordo corn o sentido de voto partidario e que 

independentemente de servirem os interesses dos Cetenses tern de 

obedecer a regras pelos quais foram eleitos, e em caso contrario o partido 

deveria retirar a confianga politica nos mesmos. Referiu ainda que, 

entretanto, as coisas ficaram diferentes e que o Paulo Monteiro já age em 

conformidade corn o Executivo algo que raramente acontecia. Refere 

ainda sobre o assunto que entende que esse seja a vontade dos que o 

elegeram, para defender o seu Partido e os Cetenses. No que diz respeito 

Ata, deixou como sugestoes que fosse trancada e que todas as pessoas 

fossem designadas da mesma maneira e apenas pelo seu nome proprio e 

no corn "Senhor", "Senhora", "Doutor", etc., tal como é habitual. Alertou 

o Presidente da Assembleia para a escrita de comunicados em nome 

pessoal e corn o logotipo da Assembleia de Freguesia de Cete, referindo-

se ao Comunicado que este emitiu aquando o falecimento de Carlos 

Gongalves, ex-Presidente da Junta de Freguesia de Cete. Alertou que a 

casa de banho junto ao cemiterio no tern acesso para pessoas deficientes 

motores e sugeriu uma obra emergente a este caso. Alertou para a 

colocagao das placas sinaleticas corn indicagajo dos Bombeiros na rotunda 

do Centro Social de Cete. Termina indicando que deve ser trazido 

Assembleia de freguesia o debate para a possivel alteragao do nome da 

rotunda junto ao Centro Social situagrao que esta pendente desde tres 

anos a esta parte. Acrescentou ao seu termino desejos de salcle e 

cumprimento das regras da direcao geral de saCide a todos os Cetenses. ---

A deputada do PS Daniela Sousa felicita os Associagrao Humanitaria dos 

Bombeiros Voluntarios de Cete pelo seu aniversario. Em relagao a sua 

candidatura a Presidente desta Associagao afirma que ao contrario do que 

se chz no foi contra o seu irmao, mas sim foram os dois por uma causa, 

afirmando que se d5o muito bem. Felicita o Centro Social de Cete que 

tambem tern estado na linha da frente nesta pandemia nao deixando de 

prestar servigo ao domicilio. Concordou corn o camarada do CDS, Orlando 

Rocha, pois o Presidente da Junta de freguesia sabia da construcao do 

Parque de Lazer pois na Presidencia Participativa foi apresentado o 

projeto a todos os presentes. Apos ser contactada pelo Presidente da 

Junta, via Facebook, corn o seguinte tear: "016, a arranjar conflitos, penso 

que nao sera por ai o caminho certo, fica a dica. No respondo a mais 
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nada. Nao sou facil de derrubar, já o provei. Cumprimentos.", indicou que 

o leite da Escola devia ter sido distribuido pela populagalo atempadamente 

e que deveria ter sido disponibilizado nao por quem dá jeito, mas por 

quem mais precisa. Alertou que a Junta de freguesia deve estar ao servigo 

de todos por igual independentemente da cor politica e da votagao em 

fase eleitoral, tendo sido eleito para servir todos incluindo a ela propria se 

precisar. Perguntou qual o horario de trabalho do Vitor, funcionario da 

Junta, e quais os criterios de transporte que a Junta utiliza apresentando 

uma fotografia da carrinha da Junta em Paredes a transportar pessoas. 

Alertou o Presidente da Junta para mensagens que escreveu no Facebook 

sobre situagoes da freguesia e sobre a sua firma, mostrando o seu 

descontentamento corn o sucedido. Questionou o porque de terem sido 

abatidas mais arvores do que as contemplam o estudo feito pelo 

Engenheiro Miguel da Camara Municipal, sendo que neste estudo so foi 

autorizado abate de uma arvore (platano) na zona da Senhora do Vale, 

afirmando que nao existe mais nenhum estudo para Cete. Solicitou os 

Orgamentos que a Junta de Freguesia pediu para a limpeza das ruas e o 

Contrato que efetuou. Questionou se é verdade que a carrinha da Junta 

de Freguesia transporta alunos para o Centro de Formagao Agito em 

Paredes e se é exigido aos alunos o subsIclio de transporte para 

pagamento de servico. Solicitou o protocolo estabelecido entre a 

Assistente Social da Cruz Vermelha da Sobreira e a Junta Freguesia. 

Termina indicando que é corn muita felicitagrao que ye a execucao do 

Parque de Lazer em curso e que se tonara uma realidade, entendendo que 

é uma obra que os Cetenses estao a aceitar muito bem e se sentem 

felizes. Afirma que é uma obra realizada em etapas, sendo que em dois 

mil e dezoito ocorreu a compra do terreno, em dois mil e dezanove 

ocorreu o langamento do concurso tendo sido realizado o estudo/projeto, 

e, em dois mil e vinte a execucao, esperando que no verao j6 possa ser 

utilizado, sendo uma obra que apos concluicla ronda os trezentos mil 

euros. Da Avenida Lourenco Martins a Avenida da Liberdade é a primeira 

na freguesia corn a colocag5o de passeios, sendo que Clete foi a primeira 

freguesia a beneficiar dos fundos para a construcao de passeios a que o 

municipio concorreu. Seguidamente se ira iniciar os passeios junto ao 

largo do Centro Social e quando vier o visto das Estradas de Portugal sera 
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concretizado os passeios de Cete a Parada. Afirma que a Rua Antonio 

Pinto Lopes é municipal e no nacional como é do entendimento do 

Presidente da Junta, afirmando que as Infraestruturas de Portugal fazem a 

limpeza a rua de dois em dois meses aquando a limpeza do Parque da 

Refer. Falou ainda sobre a investimento em frente a Escola Basica com um 

milhao de euros que foi moeda de troca para o terreno onde foi 

construido a escola, sendo algo acordado pelo PSD, mas pago agora por 

este Executivo da Camara. Conclui que Cete é das freguesias com mais 

investimento direto da Camara Municipal e que agora Cete no esth 

esquecido. 	  

o deputado do PS David Barbosa cedeu o seu tempo de intervengado 

deputada do PS Daniela Sousa. 	  

ApOs esta interveng5o o deputado do CDS Orlando Rocha entregou um 

voto de pesar do CDS pelo falecimento de Carlos Gongalves que foi 

aprovado por unanimidade. 	  

o Presidente da Assembleia Pedro Faria indicou que a criagao das 

plataformas online é uma ideia interessante, mas deve ser discutida entre 

todos na Assembleia tal coma foi discutido a realizagajo da gravagao das 

Assembleias. Afirmou que a Ata foi enviada assim que a recebeu e que a 

leitura da Ata se tratou de um lapso de escrita aquando a elaboragao do 

Edital, tendo optado na Assembleia por cumprir o que estava escrito no 

Edital. Mencionou que as Atas passariam a ser trancadas e que as 

deputados apenas seriam designados pelo nome. Leu o comunicado que 

escreveu sabre o falecimento do ex-Presidente da Junta de freguesia de 

Cete e explica o porque de a mesmo ter surgido, apresentando as suas 

desculpas salientando que nao quis ferir suscetibilidades. 	  

O deputado do CDS Orlando Rocha em defesa da honra, e, no seguimento 

do comunica▪  do, indica que se deve saber separar as aguas, reforgando 

que o Presidente da Assembleia nao poderia ter escrito um Comunicado a 

titulo pessoal corn o logotipo da Assembleia de freguesia. 	  

O Presidente da Junta de Freguesia Tomas Correia relembrou que esta 

Assembleia de freguesia no era obrigatOria ter sido feita de forma 

presencial, mas que se optou por realizar cumprindo as normas da 

seguranga. Mencionou que nesta pandemia implementou v6rias medidas 

adequadas: o teletrabalho para as servicas de atendimento da Junta já 
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que esta encerrou, o encerramento do Parque infantil e polidesportivo, a 

desinfecao das ruas nos sitios mais criticos, a distribuicao de alimentos, o 

acompanhamento das pessoas infetadas, a distribuicao de refeigoes 

prontas no dia de Pascoa a algumas familias corn necessidade, no dia da 

mae enfeitou o cemiterio corn flares e velas, a limpeza do cerniterio corn a 

manuten(ao dos arranjos tendo o cemiterio sido encerrado, o tratamento 

de problemas relacionados corn creditos bancarios de alguns particulares 

que necessitaram de apoio. Para a limpeza das ruas a Junta teve dois 

orgamentos sendo que optaram pelo mais vantajoso. Afirma que apenas 

teve conhecimento do Parque de Lazar na visita do Presidente a freguesia 

para a Presidencia Participativa. Em resposta ao deputado Antonio Duarte 

mencionou que os fontanarios foram intervencionados, mas que ha alguns 

corn problemas relacionados corn a salcia de agua, mas que ira fazer os 

possiveis para resolver. Quanto ao terreno do Infantario, este tern 

recebido lixo de outras ruas qua vao sendo limpas, pois tern crescido 

muitas silvas, e assim que sejam acumulados varios resicluos estes serao 

devidamente tratados. 0 Protocol° de delegagao de competencias esta 

concretizado e diz respeito a dois mil e seiscentos euros que a Junta 

recebe, este valor estava direcionado para a limpeza da escola, produtos 

higienicos, para a farmacia e para o gas, mas, deixou de ser da 

competencia da Junta de Freguesia a limpeza da mesma, por isso, o 

remanescente foi canalizado para a limpeza de ruas. No que diz respeito 

ao Parque de Lazer indica que foi ele que tratou da compra do terreno e 

de negociar corn os proprietarios, e que levou todos os elementos 

Camara Municipal mas que, a partir do moment° em que o negocio ficou 

fechado, nunca mais o chamaram para acompanhar absolutamente nada 

sobre esta obra, nem sobre outras obras a decorrer, afirmando que é uma 

pessoa corn muito conhecimento sobre a freguesia e poderia dar o seu 

contributo na construcao dos passeios. Fizeram já urn levantamento de 

guias, o rebentamento de tubos, tendo detetado varios erros nas 

intervengoes da via publica, mas sempre sem !he ter dado qualquer 

conhecimento e nunca tendo sido contactado para dar opinrado sobre 

absolutamente nada. Os passeios foram solicitados em dois mil e 

dezasseis, sendo as candidaturas feitas pelo PSD estando agora apenas a 

ser executado. Indicou que essas mesmas candidaturas feitas pelo PSD, já 
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na altura houve a aprovagao da obra, sendo que o dinheiro so veio agora, 

alertando que a Camara Municipal apenas esta a cumprir corn o que já 

estava definido e acordado pelo PSD. Quanto ao Parque de Lazer diz nao 

ter votado a favor na Assembleia Municipal do emprestimo de dois 

milhoes e quatrocentos mil euros, pois esta obra do parque ronda os 

trezentos mil euros, e a grande fatia do dinheiro vai para Rebordosa. So 

para urn terreno do cemiterio v5o quatrocentos e cinquenta mil euros, e 

para Cete so vem urn bocadinho. Afirma ainda que a Camara Municipal, 

que tanto se queixou de no ter verbas e de ter herdado muitas clividas, 

ira contrair urn emprestimo para executar a obra, mas o pagamento do 

Parque nao sera efetuado neste mandato mas sim no proximo, por isso, é 

uma obra concretizada agora mas s6 paga pelo proximo Presidente de 

Camara que pode nao ser o mesmo, dai questiona se estao da fazer algum 

favor a Cete, tendo sido por isto que foi para a abstenc5o. Alertou que 

para o cemiterio de Cete vieram apenas uns blocos de cimento, mas para 

O de Rebordosa foram quatrocentos e cinquenta mil euros. Acrescentou 

tambem que pelas suas contas pode considerar que a Junta de Freguesia 

de Cete colocou no Parque de Lazer cerca de cinquenta mil euros, 

explicando que o Senhor Vereador Paulo Silva e o Senhor Presidente de 

Camara indicaram ern Cete que ern tal dia o Parque estaria pronto, no 

entanto, passado mais de urn ano / ano e meio, nem sequer estava 

comegado, e outras Juntas de Freguesia do PS fizeram protocolos no valor 

de cinquenta mil euros corn a Camara Municipal o que nao aconteceu corn 

pois foi dito que em Cete iria se fazer o Parque de Lazer. Ou seja, se 

o Parque fosse feito no prazo que foi dito, Cete ainda teria mais cinquenta 

mil euros. Em relagao aos comentarios do Facebook indicou que escreve o 

que quer dado que o Facebook é seu e nao se referiu a empresa da 

deputada do PS Daniela Sousa tal como ela mencionou. 0 acesso para as 

casas de banho já esta orgamentado, mas o construtor ainda nao Ode 

iniciar a obra. Quanto a alteracrao do nome da rotunda pensa que nao 

deve ser trazido a Assembleia pois é a Camara Municipal que tern os 

poderes para tal, mas se todos entenderem set-6 abordado. Quanto as 

placas de sinalizagao dos Bombeiros, indicou que a Junta ainda possui uma 

e que a ira colocar no sitio em falta. Em relagao ao leite escolar, referiu 

que a deputada do PS telefonou a \Arias pessoas, achando que o que a 
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uma situagao parecida corn esta. Afirmou que se deve considerar como 

pertencente a Cete, dizendo que aquela parte de terra é pertencente a 

Cete e que quem nao quiser morar ern Clete que vá morar para outra 

terra. lndicou que ha Atas de reunioes de dezanove de fevereiro a falar 

sobre este assunto, ern que o Presidente da Junta assinou, mas que 

deveria ter sido levado o tema a debate na Assembleia de Freguesia 

antes de qualquer tomada de posicao. 	  

o Presidente da Junta de freguesia Tomas Correia indicou que o 

assunto nao foi levantado pela Junta de Freguesia, mas sim pelo 

Presidente da Camara Municipal e pelo Presidente da Junta de 

Freguesia• de Paredes. 	  

Intervem o Presidente da Assembleia para manifestar o seu 

descontentamento na inauguragrao da Rua Professor Doutor Tiago 

Henriques Coelho, ern que a Junta de Freguesia de Cete recebeu uma 

comunicagao da Camara Municipal de Paredes sabre a alteracao da 

designacao da rua, ern Cete, e para seu espanto, aquando da 

inaugurag5o, quando l chegou, viu o Presidente da Junta de Freguesia 

de Baltar a descerrar a placa da rua, e que a mesma tern o simbolo da 

Junta de Freguesia de Baltar. 	  

o deputado da CDU AntOnio Duarte afirmou que o Presidente da 

Junta de Freguesia no havia de ter participado nisto pois nao quer 

ficar conhecido por ter vendido mais uma parte de Cete. Parada jj nos 

roubou e agora é Mouriz que quer fazer o mesmo. 	  

• deputada do PS Daniela Sousa lamenta que o Presidente da Junta de 

freguesia tenha avancado corn estas negociagoes sem ter trazido a 

tema previamente a Assembleia e que é corn esta Assembleia que tern 

de trabalhar. 	  

o deputado do PSD Paulo Monteiro mencionou que ninguem roubou 

nada a ninguem, já que roubar é uma palavra forte, tendo havido uma 

cedencia, no que diz respeito ao outro terreno agora pertencente a 

Parada. Afirmou que a tirar terrenos, daqui a pouco Cete passa de vila 

a aldeia. Relembrou que os cetenses so muito acolhedores e que 

quern vem de fora é sempre bem-vindo. 	  

Levado a votagao pelo Presidente da Assembleia, este ponto foi 

reprovado por unanimidade. 	  
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mesma queria era ser ela a distribuir o leite, e eventualmente a quern a 

propria quisesse, discordando totalmente que o leite tenha sido dado sem 

qualquer criterio. Quanto ao corte das arvores na Senhora do Vale indicou 

que efetuou o corte de uma das arvores tendo depois recebido um 

contacto do Engenheiro Miguel da Umara Municipal a indicar que a 

arvore que foi cortada nao devia ter sido aquela. Mas, j6 que o primeiro 

pedido que fez foi para o corte daquela arvore, acabou-se por cortar a 

segunda arvore. Mencionou que o funcionario da Junta de Freguesia, 

Vitor, esteve corn baixa, por precaugao, por ser uma pessoa de risco, 

tendo estado em casa cerca de 2 meses, estando agora em atividade corn 

horario red uzido de 5 horas por dia. Informou ainda que o Senhor Silva, 

taxista da estagajo, é que esta a levar as pessoas para a formagao. 0 

din heiro que era dado para os alunos irem para a formagajo era o dinheiro 

que a empresa lhes pagava de subsidio de transporte. Quanto aos 

alimentos, afirmou que as pessoas que os v5o buscar o fazem 

seguramente por necessidade. Terminou indicando que o Parque de Lazer 

nao foi feito porque a Camara Municipal nao o fez quando prometeu, e, 

no devido aos atrasos do COVID-19. 	  

O deputado da CDU Antonio Duarte interveio afirmando que fez parte do 

Executivo na altura e que sabe perfeitamente como foi tratado o tema dos 

passeios e do Parque de Lazer. 	  

O deputado do CDS Orlando Rocha afirmou que ninguem esta contra o 

nome da rotunda, no entanto, ficou para tratar numa outra Assembleia de 

freguesia e é um assunto pendente. 	  

O deputado do PSD Paulo Monteiro em defesa da honra indicou que o 

PSD esta em sintonia e que foi eleito pelos Cetenses defendendo sempre o 

que melhor for para Cete. 	  

2. Ordem do dia 	 

2.1-Apreciac5o e vota(ao do Procedimento de Delimitac5o 

Administrativa - PDA de Cete/Paredes (Mouriz). 	  

Para este ponto inscreveram-se: o deputado Orlando Rocha, o 

deputado Antonio Duarte, a deputada Daniela Sousa e o deputado 

Paulo Monteiro. 	  

0 deputado do CDS Orlando Rocha indicou que j  faz cerca de trinta 

anos que o seu pai fez parte da assembleia de freguesia e aconteceu 
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Foi apresentado a declaragao de voto do PSD lida pela Secretaria Vera 

Fontoura, e, foi apresentado a declaragado de voto do PS entregue e 

lida pela deputada Daniela Sousa, senclo ambas anexas a presente Ata. 

2.2 - Apreciac5o e votag5o das contas de gerencia relativas ao ano de 

2019. 	  

A Secretaria do Executivo da Junta de Freguesia, Rosario Carvalho, 

efetuou uma breve apresentagao das contas relativas ao ano de dois mil e 

dezanove. Nao se tenclo observado nenhuma inscricao por parte dos 

membros da Assembleia de Freguesia, o Presidente da Assembleia levou 

votagao as contas de gerencia relativas ao ano de dois mil e dezanove, 

onde este ponto foi aprovado corn quatro votos a favor da bancada do 

PSD, um voto contra da bancada da CDU e quatro abstengoes da bancada 

da CDS e da bancada do PS. 	  

2.3 - Apreciacao 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 do Executivo diz que desde o inventario anterior, nada foi 

adquirido. Nenhum membro se quis inscrever neste pont°. 	  

2.4 - Apreciac5o das atividades e situac5o financeira da junta, 

relativas ao periodo de 01 de dezembro de 2019 a 31 de marco de 

2020. 	  

O Presidente da Assembleia passa para o passo seguinte e dá a palavra 

Secretaria do Executivo da Junta, Rosario Carvalho. A mesma explica todas 

as atividades feitas na Freguesia naquele period°, assim como a situagao 

financeira, que a data trinta e urn de margo de dois mil e vinte existia urn 

saldo de vinte e urn mil, quatrocentos e cinquenta e quatro euros e trinta 

centimos. 	  

Para este pont° inscreveram-se: o deputado Orlando Rocha e o deputado 

Antonio Duarte. 	  

O deputado do CDS Orlando Rocha indicou que na pagina quatro deste 

documento devem ser preenchidos todos os campos, questionando que 

tipo de trabalhos foram concretizados pelos funcion6rios da Junta, 

estabelecendo-se dialog° corn a Secretaria do Executivo da Junta, Rosario 

Carvalho, que esclareceu as questoes. 	  
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o deputado da CDU Antonio Duarte reparou que a Junta já mudou varias 

vezes de operador da luz e das comunicagoes, e, quando entrou para o 

executivo, deparou-se corn uma conta de trezentos euros por pagar, 

referente a uma quebra de contrato corn a Vodafone, pois o anterior 

executivo mudou de operadora sem raz5o v6lida (da Vodafone para a 

Meo). Dal o pagamento de trezentos euros referentes a quebra de 

contrato corn a Vodafone, questionando-se se foi compensador, falando 

sobre o tempo em que fez parte do Executivo da Junta de Freguesia. 

Questionou quanto foi a verba direcionada para a compra de mascaras, 

gel desinfetante e luvas. Terminou indicando que independentemente de 

gostos, o Presidente da Camara Municipal deve comunicar ao Presidente 

da Junta de Freguesia todos os trabalhos a efetuar na freguesia. 

Estabeleceu-se dialogo corn a Secretaria do Executivo da Junta, Ros6rio 

Carvalho, que esclareceu as questoes. 	  

3. 	Periodo para a intervenc5o do palico. 	  

Neste ponto, ninguem do public° se quis inscrever. 	  

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 vinte e cinco minutos. 	  

Depois de lida e aprovada a Ata sera assinada pelo Presidente e 

pelos Secretarios. 	  

0 Presidente, 

-Jotto 	6,„3 
(Rui Pedro Teixeira Gomes Faria) 

Primeiro Secretario, 

,to 	j,,t7  130, 	r-&\4--S 
(Agostinho Belmiro Barros M reira) 

Segunda Secretaria, 

n\ 
VIAQ ITO/11U' C). ftrL,C1-84 A\CUikc, -QKV-slukC 

(Vera Monica Torres Oliveira Fontoura) 
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ASSEMBLEIA DE FR_EGUESIA DE CETE 

COMUNICADO 

corn enorme pesar que recebi ha minutos a noticia que uma das pessoas que mais fez 
por Cete faleceu. 
A titulo pessoal. posso dizer que foi gracas a ele e ao seu trabalho, que estou na vida 
politica, mais propriamente, na minha Freguesia. Foi ele que me ensinou e inspirou a lutar 
pelos interesses da Freguesia e a nunca desistir. Hoje perco um amigo, que sempre me 
recebeu de bracos abertos, sendo eu 	miUdo" no meio dos graiidos! 
Sr. Goncalves, vai fazer-nos muita falta! 
Enquanto Presidente da Assembleia de Freguesia de Cete tenho que referir mais uma vez 
que hoje, Cete perdeu um grande Homem... Alguem que dedicou muito da sua vida ern 
prol de todos os Cetenses. Cote esta de luto. Muito obrigado por tudo que me ensinou e 
pelo que fez pela nossa Vila! Muito obrigado Sr. Goncalves! 

Cete. 18 de maio de 2020 

o Presidente da Assembleia de Freguesia, 
Pedro Faria 

(2th 	wo.pc 
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Grupo Politico do CDS-PP na Assembleia de Freguesia de Cete 

CDS-PP 

 

VOTO DE PESAR 

E corn profundo pesar que o CDS de Cete se junta a familia e aos amigos do 

Exmo. Senhor Carlos GoncaIves, no momento dificil que atravessa. 

As suas qualidades humanas ficark na memoria colectiva da nossa vila, assim 

como a paixao que sempre lhe dispensou durante a sua vida, na-o apenas 

enquanto cidadao, mas tambem como Presidente da Associacao Humanitaria dos 

Bombeiros Voluntarios de Cete e como Presidente da Junta de Freguesia de Cote. 

Cote, 26 de maio de 2020 

Representante do CDS-PP na Assembleia de Freguesia de Cote, 

Orlando G rel Moreira Rocha (CDS-PP) 



EXITIO Senhor Presidente Assernbleia de Freguesia de Cete 

Deciaracao de Voto 

Os Cetenses sempre respeitararn as delirnitagoes da freguesia como nos indicaram de uma 

forma cordata e corn elevacao, acreditando sempre nas delimitagoes que nos apresentaram. 

Ma's recentemente, a relativamente pouco tempo confrontados corn urn ajuste novo de 
delimitagoes da freguesia em que nos disseram que verificando em rigor seriam essas a 
delimitagoes, e nos acatamos„ ate porque argumentaram que assim seria. 

Volvidos mais uns dias, vem nos dizer que afinal, no o sera. No o consigo perceber, mas a mim 
cabe defender Cete e os cetenses intransigentemente, como tal, tergo de agora nos provar que 
aquela parte no ser6 Cete, apesar do historic°, mas foram 05 mesmos que apesar de todo esse 
mesmo historico, nos disserarn que fazia parte da freguesia de Cjete, entgo a meu ver, cabera a 
esses mesmos provar e resolver este process° no qua l estou e estarei, como disse e repito„ para 
nunca deixar prejudicar Cete e os cetenses. Obviamente, como é meu habit°, respeitando os 
outros tarnbem. 

Corn os meihores cumprimentos 

Os Membros da Assembleia Freguesia de 0.1te PSD 



 

 

 

 

 

Declaração de voto 

 

Os eleitos nas listas do Partido Socialista, membros da Assembleia de 

Freguesia de Cête, apresenta à Exma. Mesa da Assembleia de Freguesia de 

Cête a presente declaração de voto, na qual indica que vota contra as 

delimitações propostas entre Cête e Mouriz. 

Pois como prova os documentos entregues onde consta na Carta 

Administrativa Oficial de Portugal, trata-se de território desde sempre da 

Freguesia de Cête. Assim nós estamos aqui a defender Cête como é do dever 

de todos Nós. Não podemos prejudicar a nossa freguesia como já aconteceu 

no passado entre Cête e Parada de Todeia. 

Com toda a responsabilidade votamos contra a delimitação proposta, não 

dando assim o nosso contributo para que Cête continue a ser prejudicado em 

relação ao território. 

Assim, e no cumprimento do estipulado no regimento da Assembleia de 

Freguesia de Cête e da legislação em vigor, votou contra o documento em 

questão e entrega a presente declaração de voto para que se façam constar os 

pressupostos da decisão. 

Cête, 26 de Maio de 2020 

Daniela Sousa 

Adriano Rocha 

David Floriano 
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