2022-09-15

SESSÃO ORDINÁRIA

Assembleia de Freguesia de Remelhe
Edital
2022/3

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 Setembro 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, 05 de setembro de 2022
A Presidente da Assembleia,

(Maria Olinda Lage de Araújo)
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Ata sessão anterior
Assembleia de Freguesia de Remelhe

ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE REMELHE
Ata 160
-------Ao dia quinze de junho do ano 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 as alterações introduzidas pela redação dada pela Lei número cinco-A
barra dois mil e dois, de onze de janeiro, compareceram, 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 de Freguesia, Sara Patrícia Ribeiro
Araújo e Cátia Alexandra Gomes Miranda, primeira e segunda secretárias da Assembleia de Freguesia,
respetivamente, José Araújo Simões, José Domingos Torres Alves, Ana Catarina Oliveira Carvalho e José
Manuel da Costa Cunha, vogais da Assembleia de Freguesia, José da Costa Monteiro, presidente da Junta
de Freguesia e Manuel Alcino Lopes de Brito, tesoureiro da Junta de Freguesia. Estiveram ausentes as
vogais da Assembleia de Freguesia Elsa Joana Carvalho Coutinho e Marta Alexandra Carvalho Coutinho,
bem como a secretária da Junta de Freguesia, Cláudia Raquel Boucinha Simões. --------------------------------------O período antes da ordem do dia iniciou-se com a intervenção do vogal José Araújo Simões, que fez
questão de lembrar que o logotipo da ADCR foi feito pelo então jogador e diretor Francisco Carvalho. -----------O vogal José Manuel da Costa Cunha deixa a proposta de estabelecer critérios na marcação das
assembleias de freguesia, fazendo-se previamente um plano de agendamento das assembleias, de modo a
fomentar a democracia. O presidente da Junta de Freguesia disse que este foi já um assunto falado com a
presidente da Assembleia de Freguesia e que, futuramente, tentarão adotar essa proposta, bem como
incentivar mais a participação dos nossos jovens. ---------------------------------------------------------------------------Não havendo mais nenhum assunto, deu-se início ao período da ordem do dia, de acordo com a
seguinte ordem de trabalhos: ---------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto um: Leitura e votação da ata da sessão anterior. --------------------------------------------------------------O vogal José Manuel da Costa Cunha faz um reparo ao ponto dois da ata anterior (ata n.º 159), pois
onde se lê “Centro Comunitário dos Moinhos Verdes” deve se ler “Centro Comunitário Moinhos de
Vento”. Não havendo mais intervenções, a Presidente da Assembleia de Freguesia colocou a ata a votação,
sendo aprovada por unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------------------------Ponto dois: Análise e discussão da informação escrita do Sr. Presidente da Junta de Freguesia. -------
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-------A vogal Ana Catarina Oliveira Carvalho questiona a Junta de Freguesia se a mesma contratou algum
técnico para a entrega da declaração de IRS 2021, ao que o tesoureiro da Junta de Freguesia responde que
tem sido ele a submeter as declarações de IRS, com base em formações sobre preenchimento de IRS
frequentadas pelo próprio no site da AT (Administração Tributária). Mais refere que a população tem
recorrido bastante a este serviço prestado pela Junta de Freguesia, e o mesmo é sempre divulgado no
Facebook e também afixado editais nos locais próprios. -------------------------------------------------------------------O vogal José Manuel da Costa Cunha questiona a Junta de Freguesia sobre o custo dos sofás
colocados na receção da sede da Junta de Freguesia, bem como questiona em que consiste a requalificação
da biblioteca. O Presidente da Junta de Freguesia, José da Costa Monteiro, começa por explicar que o
executivo decidiu adquirir os sofás pois verificavam que acontecia muitas vezes as pessoas aguardarem de
pé o atendimento na Junta de Freguesia, pessoas às vezes com bastantes dificuldades físicas, daí o
investimento. Quanto ao custo, o mesmo será refletido na apresentação de contas. Quanto à requalificação
da biblioteca, consistiu na mudança de lugar, pois o sítio anterior da biblioteca apresentava bastante
humidade, o que danificaria os livros e todo o material lá existente. Mais refere que o anterior espaço da
biblioteca será para guardar as obras do artesão João Manuel Esteves. --------------------------------------------------A vogal Ana Catarina Oliveira Carvalho questiona se já existe protocolo elaborado entre a Junta de
Freguesia e a ADCR sobre o Parque Desportivo, uma vez que estas entidades reuniram, ao qual o
Presidente da Junta de Freguesia responde que ainda não existe, e que aguardam a realização da escritura.
O vogal José Manuel da Costa Cunha intervém dizendo que é lamentável já passado um ano desde que foi
deliberado a cedência do Parque Desportivo à Junta de Freguesia e ainda nada se fez. O vogal José Araújo
Simões diz não entender esta lamentação, dado que a “batata quente” está do lado da ADCR pois compete
a eles a marcação da escritura para dar seguimento. Já o presidente da Junta de Freguesia, José da Costa
Monteiro, diz que encontra-se com total disponibilidade para o que a ADCR precisar, disponibilidade essa
já comunicada ao Presidente da Associação, e mais do que isso não pode fazer. Mais refere que já houve
reunião com o presidente da CM Barcelos onde ele se comprometeu a uma verba de 100.000,00 euros
(duas tranches de 50.000,00 euros) para o relvado e comprometeu-se ainda a requalificar os balneários. O
vogal José Domingos Torres Alves salienta que mesmo que haja esse compromisso da CM Barcelos, se não
houver direção de nada vale. O tesoureiro da Junta de Freguesia, Manuel Alcino Lopes de Brito, refere que
a Junta de Freguesia já tem estipulado um valor a subsidiar, bem como já tem vários orçamentos para o
relvado sintético e que a ADCR tem de assumir o compromisso de trabalhar para angariar verbas para
concluir a obra. A vogal Ana Catarina Oliveira Carvalho questiona se o relvado será apenas para futebol de
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11 ou se engloba outras modalidades, ao que o presidente da Junta de Freguesia responde que o campo será
marcado com linhas de futebol de 11, 7 e 5. ----------------------------------------------------------------------------------Em relação à área Educação, a vogal Ana Catarina Oliveira Carvalho questiona como será o
pagamento da aquisição do veículo de nove lugares, ao qual o Presidente da Junta de Freguesia de Remelhe
responde que a CM Barcelos deverá ceder 10.000,00 euros, e que depois o executivo da Junta de Freguesia
decidirá qual o veículo a comprar consoante o preço. A mesma vogal questiona a contratação de uma tenda
para evento, ao qual o Presidente da Junta de Freguesia esclarece que a tenda foi solicitada para apoio à
Associação Remelhe Saudável para um evento de dois dias realizado em Barcelos. -----------------------------------Em relação ao tópico “Outras informações”, a mesma vogal Ana Catarina Oliveira Carvalho
questiona o abate feito de diversos equipamentos, ao qual o presidente da Junta de Freguesia responde que
se trata de abate de equipamentos que se encontravam na biblioteca aquando da requalificação da mesma.--------Por fim, a vogal Ana Catarina Oliveira Carvalho chama a atenção à Junta de Freguesia que não
deveriam mencionar o nome do cidadão para o qual solicitaram apoio domiciliário, para proteger o cidadão
em causa.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O vogal José Manuel da Costa Cunha questiona o preço da subscrição do módulo “Gescontpública”,
ao qual o tesoureiro da Junta de Freguesia responde que tem o preço de 87,00€/ano.----------------------------------Nos fluxos de caixa, o vogal José Manuel da Costa Cunha questiona o gasto de cerca de 56.000,00
euros que a Junta de Freguesia teve em apenas cinco meses. O tesoureiro da Junta de Freguesia responde
que as despesas correntes são justificadas pelo valor atribuído às Associações, conservação de rede viária,
jardins e sede da Junta de Freguesia. O valor das despesas de capital foram obras na Rua Santa Marinha,
junto à Quinta do Bosque e na Rua Casal Novo.-----------------------------------------------------------------------
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-------Ponto três: Assuntos de interesse geral --------------------------------------------------------------------------------O vogal José Manuel da Costa Cunha questiona, relativamente às grandes opções do plano, o que já
foi feito no apartado Sociedade da Informação, bem como no apartado ambiente, mais precisamente nos
pontos 3, 4, 6, 8, 9 e 10, ao qual o presidente da Junta de Freguesia diz que responde mais tarde por escrito.
-------O mesmo vogal José Manuel da Costa Cunha parabeniza a secretária da Junta de Freguesia por ter
alterado o tipo de página do Facebook para “organização governamental”, uma vez que assim é que está
correto. Relativamente ao cartaz de divulgação do Dia das Associações, faz o reparo de que o mesmo não
menciona o local da festividade.------------------------------------------------------------------------------------------------A vogal Ana Catarina Oliveira Carvalho questiona se a ideia dos parques das máquinas desportivas
está implementad, pelo que o presidente da Junta de Freguesia diz que no “lugar do Monte” já estão os
equipamentos instalados. A mesma vogal questiona ainda a criação de um parque infantil no Parque de
Merendas, o qual o presidente da Junta de Freguesia diz que não conseguiram negociar terreno com a
proprietária.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Não havendo intervenções por parte do público presente, a Presidente da Assembleia de Freguesia
deu por encerrada a Assembleia por volta das vinte e duas horas e dez minutos e, que conste, foi por mim,
Cátia Alexandra Gomes Miranda, segunda secretária da Assembleia, lavrada esta ata. --------------------------

_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
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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
3 de setembro 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 COVID19, 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;
- Responder, por escrito, às perguntas formuladas pelos membros da Assembleia de
Freguesia na sessão do dia 15 de junho;

Infraestruturas e rede viária
- Adjudicado à entidade DAVID SOUSA Unipessoal Lda. a elaboração de projeto para as
seguintes Ruas: Rua do Soval, Rua da Fonte do Branco, Rua da Boucinha e Rua da Estrada
Real;
- Remetido à Câmara Municipal o Projeto de Requalificação da Estrada Real, para que seja
inserido no âmbito do projeto municipal "Novos Caminhos";
- Solicitado à CMB a inclusão dos projetos de requalificação da Rua do Fundão e Rua da
Agra (Sobreiro de Vilar) no âmbito do projeto municipal “Novos Caminhos”;

Freguesia de Remelhe
Município de Barcelos

- Solicitado à Câmara Municipal de Barcelos a elaboração de projeto de requalificação da
Avenida D. António Barroso, concretamente, na zona envolvente da Igreja Paroquial;
- Deliberar a execução de muro de suporte e arranjo urbanístico entre a Rua de Santa
Marinha e a Rua do Marco;
- Realizar alargamento na Rua de Santa Marinha, entre o Supermercado Berto e o antigo
Café Solitário;
- Realizada reunião com o Sr. Adriano Cardoso e com o Sr. Nuno Trigueiros sobre o
alargamento da Rua da Copeira;
- Participação de ocorrência relacionada com muro no Loteamento de Ribe;
- Participação da cerimónia de Adjudicação da empreitada de requalificação da EM 505;
- Solicitado à Câmara Municipal um subsídio para requalificação da Estrada Real;
- Limpeza e conservação de diversas ruas da freguesia;

Desporto, cultura, lazer e tempos livres
- Colaboração com a Associação Remelhe Saudável na realização do “Dia dos Avós”,
nomeadamente através da cedência do Grupo e Cantar Vozes do Cávado com a
colaboração do Ciclo Católico Operário de Barcelos;
de Remelhe;
- Solicitado ao Conselho Económico da Igreja Paroquial do parque da Igreja para
instalação da festa do Dia das Associações;
- Adjudicado à entidade DAVID SOUSA Unipessoal Lda. a elaboração de projeto para
requalificação do Complexo Desportivo;
- Diversas reuniões com a ADC Remelhe para discutir pormenores sobre a cedência do
recinto desportivo à Junta de Freguesia bem como a realização do investimento de
requalificação do Complexo Desportivo;
- Adjudicado ao Jornal de Barcelos espaço de rodapé no jornal para publicação de anúncio
da festa de Santa Marinha;
- Realizada a Festa das Associações;
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- Realizada reunião com todas as Associações da Freguesia para fazer o balanço do Dia
das Associações e discutir assuntos relativos à festividade do próximo ano;
- Realizadas as festividades em honra de D. António Barroso, incluindo o Passeio Anual e
de Romagem Anual a Remelhe;
- Solicitada à Câmara Municipal a emissão de licença especial de ruído para a Festa do
Emigrante a realizada nos dias 13, 14 e 15 de agosto;
- Solicitada à Câmara Municipal de Barcelos a disposição da Banda do Galo para atuação
na festa do Emigrante;

Educação, ação social e saúde
- Assinado o contrato com a empresa Cunha & Costa - Construção e Engenharia Lda para
a empreitada de substituição de coberturas existentes na EB1 de Remelhe;
- Atribuição à Associação de Pais da EB1 de Remelhe de subsídio para ajuda de custos
com a festa de final de ano letivo.
- Atribuição de subsídio às corporações de Bombeiros de Viatodos, Barcelos e
Barcelinhos;
- Atribuição de vales de apoio à natalidade;

Ambiente, urbanismo e segurança
- Solicitado à Câmara Municipal de Barcelos a recolha de monstro na Rua da Bouça Nova
e próximo da Antena;
- Retoma da concessão da sepultura sita no setor 1 do cemitério de Remelhe;

Outras informações
- Informação financeira em anexo;

Remelhe, 3 de setembro de 2022
O Presidente da Junta de Freguesia

Freguesia de Remelhe
Município de Barcelos

___________________________________

FREGUESIA DE REMELHE

Fluxos de Caixa
DE 01/01/2022 ATÉ 03/09/2022

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

Recebimentos/Entrada de Fundos
27.211,10€

SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR
Execução Orçamental

Pagamentos/Saída de Fundos

27.211,10€

Operações de Tesouraria

Correntes

73.659,53€

Capital

17.148,82€

0,00€

95.530,58€

RECEITAS ORÇAMENTAIS
Correntes

89.602,67€

Capital

5.927,91€

90.808,35€

DESPESAS ORÇAMENTAIS

0,00€

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

Execução Orçamental
0,00€

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

TOTAL

31.933,33€

SALDO P/ GERÊNCIA SEGUINTE
31.933,33€

Operações de Tesouraria

0,00€

TOTAL

122.741,68€

122.741,68€

MOVIMENTOS DE RETENÇÕES
RETENÇÃO

640,33€

PAGAMENTOS

572,38€

CONTAS DE ORDEM
0,00€

SALDO GERÊNCIA ANTERIOR
Garantias e cauções

0,00€

GARANTIAS E CAUÇÕES ACCIONADAS
GARANTIAS E CAUÇÕES DEVOLVIDAS

Recibos para cobrança

RECEITA VIRTUAL COBRADA
RECEITA VIRTUAL ANULADA

GARANTIAS E CAUÇÕES PRESTADOS

0,00€

SALDO P/ GERÊNCIA SEGUINTE
RECEITA VIRTUAL LIQUIDADA

0,00€

Garantias e cauções
Recibos para cobrança

TOTAL

0,00€

TOTAL

O Orgão Executivo,

O Orgão Deliberativo,

Em_____ de _______________ de ______

Em_____ de _______________ de ______

___________________________________

____________________________________

___________________________________

____________________________________

___________________________________

0,00€

____________________________________
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