
   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

2022-06-15 

SESSÃO ORDINÁRIA



Assembleia de Freguesia de Remelhe
Edital
2022/2

Maria Olinda Lage de Araújo, Presidente da Assembleia da Freguesia de Remelhe, em cumprimento do
disposto na alínea b) do nº 1 do art.º 14 da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, CONVOCA a Assembleia de
Freguesia de Remelhe para reunir em sessão ordinária, no próximo dia 15 de Junho de 2022, pelas 21:00
horas, no Sede da Junta de Freguesia, com a seguinte Ordem de Trabalhos:

I) Período antes da Ordem do Dia;  
II) Ordem do Dia:      

1. Leitura e votação da ata da sessão anterior;

2. Análise  e discussão da informação escrita do Sr. Presidente de Junta de Freguesia;

3. Assuntos de interesse geral 

III) Período depois da Ordem do Dia;   

Remelhe, 06 de junho de 2022
A Presidente da Assembleia

_____________________________________________
(Maria Olinda Lage de Araújo)
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Ata da sessão anterior 

 
 
 
Assembleia de Freguesia de Remelhe 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1º 
Ponto 



ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE REMELHE

Ata 159

-------Ao dia vinte e um de abril de dois mil e vinte e dois pelas vinte e uma horas, em conformidade com o

disposto nos números um e dois do artigo treze da Lei número cento e sessenta e nove barra noventa e

nove, de dezoito de setembro, com nova redação dada pela Lei número cinco-A barra dois mil e dois, de

onze de janeiro, comparecem, nesta freguesia de Remelhe e no auditório da sede da Junta de Freguesia, à

reunião ordinária da Assembleia de Freguesia de Remelhe, os seguintes elementos que a compõem: Maria

Olinda Lage Araújo, Presidente da Assembleia, Sara Patrícia Ribeiro Araújo e Cátia Alexandra Gomes

Miranda, respetivamente, primeira e segunda Secretárias da Assembleia de Freguesia, José Araújo Simões,

José Domingos Torres Alves, Ana Catarina Oliveira Carvalho, Elsa Joana Carvalho Coutinho, José Manuel

Cunha e Marta Alexandra Carvalho Coutinho, Vogais da Assembleia de Freguesia e José da Costa

Monteiro, Cláudia Raquel Boucinha Simões e Manuel Alcino Lopes de Brito, Presidente, Secretária e

Tesoureiro da Junta de Freguesia.----------------------------------------------------------------------------------------

-------O período antes da ordem do dia iniciou-se com a seguinte ordem de trabalhos:---------------------------

-------Antes do período da ordem do dia, o Presidente da Assembleia parabeniza a Associação Cultural e

Desportiva de Remelhe pelos seus 40 anos. De seguida, o Presidente da Assembleia pede um minuto de

silêncio pelo Sr. Joaquim Araújo Cunha, pai do vogal José Manuel Cunha, pelo Sr. Mateus Gomes dos

Penedos, pai da Secretária da Assembleia, Cátia Miranda, pela Sra. Maria de Fátima Gomes Ferreira, tia

das vogais Joana Coutinho e Marta Coutinho e pela Sra. Maria Emília Barroso, tia do vogal José Torres

Alves. O vogal José Manuel Cunha aproveita o momento para agradecer o minuto de silêncio e para pedir

ao Presidente de Junta para não utilizar o falecimento do pai como benefício pessoal e político como fez

aquando do falecimento da sua mãe. ------------------------------------------------------------------------------------

-------Ponto um: Leitura e aprovação da ata da sessão anterior.--------------------------------------------

-------Relativamente à ata da sessão anterior é entregue pela vogal Joana Coutinho uma declaração de voto,

fazendo referência ao ponto cinco da sessão anterior, discussão e aprovação do Regulamento de Incentivo à

Natalidade e Apoio à Família (Anexo I). O vogal José Manuel Cunha, entrega também uma declaração de

voto sobre a ata da sessão anterior, referindo a sua abstenção na votação da mesma, por não ter estado

presente na sessão (Anexo II). É posta a ata a votação, sendo aprovada por 8 votos a favor e 1 abstenção de

José Manuel Cunha.--------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------Ponto dois: Análise e discussão da informação escrita do Sr. Presidente de Junta-------------------------
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-------Inicialmente é feito um reparo pelo Presidente de Junta à informação da limpeza e requalificação de

poço feito na Rua de Felgueiras e não na Rua do Lombão como mencionado. O vogal José Manuel Cunha

questiona quantas alterações de morada do cartão de cidadão foram feitas, ao qual o tesoureiro de junta

referiu umas 7 alterações, pelo menos. O mesmo vogal questiona ainda qual a situação com o trilho do

Monte D’Assaia, uma vez que existia uma insensatez com o trilho criado. O Presidente da Junta esclarece

que a intenção é fazer uma limpeza do trilho e acompanhar todo o percurso. A vogal Joana Coutinho refere

que a cedência de sede de junta de freguesia para que os alunos possam ter aulas não irá acontecer, ao que

o Presidente de Junta confirma, informando que foram apresentadas as salas da junta aos respetivos

responsáveis da câmara, assim como falaram com a Fábrica da Igreja para cederem o salão paroquial, mas

a câmara chegou à conclusão que estes não tinham condições para receber os alunos, uma vez que não

existia espaço para o recreio e era muito próximo da estrada, definindo assim que o local mais indicado

seria a escola das Carvalhas. A mesma vogal pergunta ainda se já foi feito o levantamento das habitações

sociais, referindo os membros da junta que pelo menos 4 lugares já estão definidos. A vogal Catarina

Carvalho questiona sobre a intenção de colocação de máquinas de desporto no fontanário da Quintão, ou se

existem alterações, ao que o Presidente de Junta responde que foram pedidas 2 máquinas que vêm com

funcionalidades específicas para pessoas com necessidades específicas, sendo que estas serão colocadas no

Lugar do Monte, não estando para já nenhuma atribuída para o fontanário da Quintão. Refere ainda que

este investimento é na ordem dos 3/4 mil euros. A mesma vogal questiona sobre a reunião com o Centro

Comunitário dos Moinhos Verdes, qual o objetivo da mesma, ao qual o Presidente de Junta esclarece que

esta reunião foi com o objetivo de esta associação, com a comparticipação da câmara, pudesse apoiar

famílias carenciadas com apoios em géneros. A mesma vogal destacou ainda alguns pontos relativamente

ao incentivo da natalidade. Refere que não faz sentido terem mencionado na publicação os votos a favor do

Remelhe Mais Futuro e os votos contra do PS, isto porque, na sua opinião, não é a forma de se mostrar à

freguesia que o regulamento foi aprovado, levando a influenciar os leitores de forma errada. Refere ainda

que o regulamento aprovado definia os nascimentos a partir de 14 de outubro e na publicação tem data

limite de 31 de dezembro, ou seja, a publicação consta de uma informação que não é verdadeira e não foi

aprovada em assembleia. É lido pela vogal Joana Coutinho a declaração de voto que explica o motivo dos

membros do PS terem votado contra (Anexo I). O Presidente da Junta refere que a junta definiu o apoio ao

mercado local e ao nascimento do bebé até ao ano de idade. O vogal José Simões intervém dizendo que a

junta assim entendeu o apoio, não está contra a posição do PS, mas na sua perspetiva deveriam se ter

abstido com declaração de voto e não com a votação contra. Os membros do PS não concordaram em

aprovar um regulamento que carecia de alterações. A junta de freguesia no seu entender decidiu avançar

com o regulamento da forma como este foi aprovado. O vogal José Manuel Cunha refere que existiram
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erros crassos acerca deste regulamento e que os membros da assembleia votaram por conluio com a junta

de freguesia. A secretária de assembleia, Catia Miranda e o vogal José Simões não admitem o que o vogal

José Manuel Cunha disse e referem que todos os membros votaram a favor de forma consciente sabendo

que esta proposta seria de bem para todos os intervenientes. A vogal Catarina Carvalho conclui que a

publicação não está de acordo com o regulamento e que então, ou a publicação ou o regulamento deveriam

ser alterados. O Presidente de Assembleia define que tem de ser publicitado o que foi aprovado em

assembleia.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------Ponto três: Análise, discussão e votação da proposta de Regimento da Assembleia de Freguesia------

-------O vogal José Manuel Cunha questiona qual a alteração feita ao regimento, ao que o Presidente da

Assembleia responde que este é o novo regimento e que tem de ser aprovado. O antigo regimento estaria

em vigor até aprovação de novo. O vogal José Manuel Cunha indica que sempre que há um novo

regimento a assembleia de freguesia tem de reunir com os membros dos outros partidos que representem a

assembleia e informar da alteração do regimento. Surpreende-se por não terem sido convidados para o

efeito e refere que a alteração feita ao mesmo vai de encontro à “queixa” feita por si, relativamente ao

pedido do registo magnético da assembleia anterior. O vogal José Simões refere que não há lei que obrigue

a reunir com os membros da assembleia para efetuar alterações ao regimento. É apresentado pelos

membros do PS uma proposta de alteração ao regimento, e estes mesmos pedem que esta seja analisada

pela mesa de assembleia e que a inclua no regimento, se assim o entender, e que este venha novamente a

aprovação à assembleia (Anexo III). O regimento foi colocado em votação sendo aprovado por

unanimidade.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------Ponto quatro: Análise, discussão e votação dos documentos de prestação de contas de 2021.----------

-------O vogal José Manuel Cunha faz o reparo de que tem sido investido mais em construção de edifícios

do que em desporto e cultura. O vogal José Simões intervém, dizendo que este foi um ano atípico devido às

obras efetuadas na EM505, daí o elevado em obras. A vogal Catarina Carvalho questiona do que se trata os

subsídios concedidos ao Supermercado Berto, esclarecendo o Tesoureiro da Junta de Freguesia que o valor

atribuído trata-se dos cabazes entregues aos alunos carenciados e que foram fornecidos pelo supermercado.

Questiona ainda a vogal pela despesa de 961,46€ para a Santa Casa da Misericórdia, esclarecendo o

Presidente de Junta que se trata de um apoio em medicamentos e fraldas que a junta dá a um cidadão que

se encontra nesse lar. Posto a votação, a aprovação de contas é aprovada por 5 votas a favor e 4 abstenções,

por parte dos membros do PS.---------------------------------------------------------------------------------------------
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-------Ponto cinco: Análise, discussão e votação da 1ª revisão orçamental de 2022.------------------------------

-------A vogal Joana Coutinho faz referência à requalificação do Adro da Igreja e às obras no cemitério,

salientando que existem situações na freguesia que merecem prioridade e refere que deveria ter sido

colocado no orçamento a requalificação do campo de futebol, tendo em conta a proposta de passagem deste

para a junta. O Presidente da Junta entende que o adro merece ser requalificado, assim como o cemitério

carece de requalificações e o valor orçamentado diz respeito ao término da construção das capelas, uma vez

que neste momento a junta não tem sepulturas novas para venda. A vogal Catarina Carvalho chama a

atenção para o facto de as capelas arrecadarem maior despesa, tendo de se entender se as pessoas estão

disponíveis para isso. O Presidente de Junta dá a conhecer que neste momento a junta tem 4 capelas

solicitadas. Posto a votação, a 1ª revisão orçamental de 2022 foi aprovada por 5 votos a favor e 4

abstenções, por parte dos membros do PS.------------------------------------------------------------------------------

-------Ponto seis: Análise, discussão e votação da proposta de aceitação de doação do recinto desportivo de

Remelhe, pertencente atualmente à ACD Remelhe.-------------------------------------------------------------------

-------O Presidente de Junta faz um resumo ao pretendido, dando a conhecer que foi feita reunião com a

associação, sendo favorável a todos os intervenientes efetuar a passagem do campo para a junta e diz que a

junta está disponível para ajudar no que for necessário. O vogal José Manuel Cunha, pergunta se o campo

vai ser cedido livre de ónus e encargos. Salienta que este deveria ser cedido com contrapartidas já

previstas. Os membros da junta de freguesia e o Presidente da ADC Remelhe, Sr. José Manuel Lemos

Pereira, esclarecem que será feito um contrato entre 25 a 30 anos com a associação mas, primeiramente

tem de ser aprovada em assembleia a cedência do campo e posteriormente será feito o protocolo entre a

junta e a associação. É entregue pelos membros do PS uma declaração de voto referente a esta cedência

(Anexo IV). Posto a votação, a cedência do campo de futebol à junta de freguesia é aprovada por

unanimidade.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------Ponto sete: Análise, discussão e votação da Contrato Interadministrativo de Delegação de

Competências e do Acordo de Transferência de Recursos para o ano de 2022.------------------------------------

-------O vogal José Manuel Cunha questiona se, conforme a proposta, a junta irá receber o apoio todo, ao

que o Presidente de Junta esclarece que falou com o Presidente da Câmara e que este diz que as juntas vão

receber os 200% e será feito um ajuste nas juntas que têm vindo a ser prejudicadas. Posto a votação, este

foi aprovado por unanimidade.--------------------------------------------------------------------------------------------
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-------Ponto oito: Análise, discussão e votação da proposta de colocação de placa evocativa à memória de

Joaquim Senra, solicitado à Junta de Freguesia por José Senra.------------------------------------------------------

-------O Presidente de Junta informa a assembleia de que o filho do Sr. Carmo Senra foi à junta dizer que o

seu avô foi o dono da obra da casa da Fonte, foi o fundador do fontanário e que para tal gostaria de colocar

uma placa com o seu nome nesse local. O vogal José Simões dá a sua opinião referindo que ao aprovar esta

situação vai se estar a abrir precedentes, fazendo com que hajam mais pedidos do mesmo género, não

concordando assim com a situação. A vogal Joana Coutinho refere também, que não existem critérios, nem

regulamento que fundamente este tipo de propostas e que se deveria votar contra. Após se ouvir a opinião

dos membro da assembleia e estes chegarem todos a um consenso, esta proposta é posta a votação, sendo

chumbada por unanimidade.----------------------------------------------------------------------------------------------

-------Ponto nove: Assuntos de Interesse Geral.------------------------------------------------------------------------

-------O vogal José Manuel Cunha questiona os membros da Junta de Freguesia de quais são os

alargamentos para os quais existem subsídios, respondendo o Presidente de Junta que um deles seria o

muro na quinta dos Trigueiros, que já se encontra concluído, e seria para obras futuras, sendo algumas

delas, o desvio do Parque de Merendas, onde se encontram neste momento os arbustos do muro de um

cidadão, em frente à habitação de Manuel Brito, em frente à habitação de José Brito, ao lado de Manuel

Macedo e o muro junto ao supermercado do Berto. Neste último a intenção será retirar o muro e recuar 1

metro para dentro. Refere o Presidente de Junta que serão subsídios para alargamentos e não para obras

novas.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------Terminados todos os trabalhos da Ordem do Dia o Presidente da Assembleia passa para o Período

depois da Ordem do Dia.---------------------------------------------------------------------------------------------------

-------Não havendo intervenções por parte do público presente, o Presidente da Assembleia dá por

encerrada a assembleia e, que conste, foi por mim Sara Patrícia Ribeiro Araújo, primeira secretária da

assembleia, lavrada esta ata.-----------------------------------------------------------------------------------------------
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_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________
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Anexo I
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Anexo II
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Anexo III
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Anexo IV
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Informação escrita  

 
 
 
Assembleia de Freguesia de Remelhe 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2º 
Ponto 



 

Freguesia de Remelhe 
Município de Barcelos 

 

 

 

Informação escrita do presidente da Junta de Freguesia 

 

Vem, pela presente, o Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Remelhe prestar a seguinte 

informação escrita à Assembleia de Freguesia de Remelhe, sobre a atividade realizada até 

11 de junho de 2022 

 

Serviços prestados pela Junta de Freguesia 

- Emissão de diversos atestados, declarações e certificados de vida; 

- Registo de canídeos, renovação de licenças, transferência de proprietário e abate; 

- A Junta de Freguesia continua com o mesmo apoio à população no âmbito do COVID-

19, nomeadamente levantamento de reformas, solicitação de receitas médicas, 

agendamentos online de renovação do cartão de cidadão, alteração de moradas do 

cartão de cidadão, entre outros; 

- Auxílio às famílias nos preenchimento e submissão da declaração de IRS relativa ao 

exercício de 2021; 

- Efetuada uma requalificação da receção da sede da Junta de Freguesia através da 

colocação de sofás, para melhor conforto dos nossos utentes; 

 

Infraestruturas e rede viária 

- Solicitado à CMB a colocação de candeeiros em diversos pontos na rede viária da 

freguesia; 

- Limpeza e conservação de diversas ruas da freguesia; 

 

Desporto, cultura, lazer e tempos livres 

- Participação na exposição do Arco de Romaria da Freguesia de Remelhe na Festa das 

Cruzes 2022; 

- Deliberada a realização da Festa das Associações, a realizar entre 9 e 10 de julho; 



 

Freguesia de Remelhe 
Município de Barcelos 

 

- Reunião com Associação Desportiva e Cultural para debate de questões relacionadas 

com a cedência do recinto desportivo à Junta de Freguesia; 

- Reunião com o Presidente da Câmara Municipal de Barcelos para aferir do apoio que 

será concedido para obras a levar a cabo no recinto desportivo da freguesia; 

- Assunção da despesa concernente ao transporte dos alunos da EB1 de Remelhe no dia 

do passeio escolar a realizar no dia 09 de junho; 

- Atribuição de apoio financeiro no valor de € 200,00 ao grupo de praticantes de BTT da 

freguesia; 

 

 

Educação, ação social e saúde  

- Solicitação de apoio domiciliário à Santa Casa da Misericórdia para o Sr. Abílio Campinho 

Ferros; 

- Requalificação da área de biblioteca pública na sede da Junta de Freguesia, 

nomeadamente, através da colocação de prateleiras, mesas e cadeiras; 

- Ajuste direto à G-TUR dos serviços de transporte dos alunos da EB1 Remelhe no dia 09 

de junho; 

- Solicitação à Câmara Municipal de Barcelos de apoio financeiro para aquisição de veículo 

com nove lugares para apoio a atividades realizadas pelas Associações da freguesia; 

- Aprovada a realização de um evento promovido pela Liga Portuguesa contra o cancro, 

assumindo-se a contratação de uma tenda; 

- Atribuição de vales de apoio à natalidade; 

- Adjudicada à empresa Cunha & Costa - Construção e Engenharia Lda a empreitada de 

substituição de coberturas existentes na EB1 de Remelhe; 

 

 

 

 



 

Freguesia de Remelhe 
Município de Barcelos 

 

Ambiente, urbanismo e segurança 

- Solicitação à Câmara Municipal de Barcelos de fornecimento de duas espécies arbóreas 

para embelezamento da entrada do Centro Social de Remelhe; 

- Solicitação de orçamentos para o fornecimento e colocação de três sepulturas e uma 

placa de toponímia; 

 

 

Outras informações 

- Submetidas os documentos de prestação de contas ao Tribunal de Contas, à Autoridade 

Tributária e Aduaneira, à DGAL, à CCDR-n e ao INE; 

- Assinatura do Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências e Acordo de 

Transferência de Recursos com a CMB; 

- Feito o abate de diversos equipamentos que se encontravam em fim de vida; 

- Feita a subscrição do Módulo "GESCONTPÚBLICA" no âmbito da plataforma 

GesAutarquia; 

- Informação financeira em anexo; 

 

Remelhe, 11 de junho de 2022 

O Presidente da Junta de Freguesia 

 

___________________________________ 



FREGUESIA DE REMELHE
506809331
 Rua dos Amiais, n.º960
4755-452 Remelhe

Fluxos de Caixa
DE 01/01/2022  ATÉ  31/12/2022

Recebimentos/Entrada de Fundos

SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR  27.211,10€

Execução Orçamental 27.211,10€  

Operações de Tesouraria 0,00€  

RECEITAS ORÇAMENTAIS  40.715,00€

Correntes 40.715,00€  

Capital 0,00€  

OPERAÇÕES DE TESOURARIA  0,00€

   

TOTAL  67.926,10€

Pagamentos/Saída de Fundos

DESPESAS ORÇAMENTAIS  56.235,64€

Correntes 39.716,16€  

Capital 16.519,48€  

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

 

0,00€

SALDO P/ GERÊNCIA SEGUINTE  11.690,46€

Execução Orçamental 11.690,46€  

Operações de Tesouraria 0,00€  

   

TOTAL  67.926,10€

MOVIMENTOS DE RETENÇÕES

RETENÇÃO 368,53€ PAGAMENTOS 298,15€

CONTAS DE ORDEM

SALDO GERÊNCIA ANTERIOR  0,00€

Garantias e cauções 0,00€  

Recibos para cobrança   

GARANTIAS E CAUÇÕES PRESTADOS   

RECEITA VIRTUAL LIQUIDADA   

   

TOTAL 0,00€

GARANTIAS E CAUÇÕES ACCIONADAS   

GARANTIAS E CAUÇÕES DEVOLVIDAS   

RECEITA VIRTUAL COBRADA   

RECEITA VIRTUAL ANULADA   

SALDO P/ GERÊNCIA SEGUINTE  0,00€

Garantias e cauções 0,00€  

Recibos para cobrança   

TOTAL 0,00€

O Orgão Executivo,

Em_____ de _______________ de ______

___________________________________

___________________________________

___________________________________

O Orgão Deliberativo,

Em_____ de _______________ de ______

____________________________________

____________________________________

____________________________________

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Freguesia de Remelhe • Tel 253 831 008 • Rua dos Amiais, n.º 960 • 4755-452 Remelhe • Email: remelheonline@gmail.com
Página 1/1

http://www.tcpdf.org

	Capa1
	Edital_Assembleia__2022_21654942326
	Capa1
	Ata 159
	Capa2
	informação escrita 06-2022
	fluxos_de_caixa(33)

