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Ex.ma Sra. Presidente da Assembleia de Freguesia da União das Freguesias de
Fonte Boa e Rio Tinto,
Nos termos e para os efeitos da alínea v) do n.º 1 do artigo 18.º e alínea e) do n.º 2 do
artigo 9.º, ambos do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º
75/2013, de 12 de setembro, venho por este meio enviar a informação escrita acerca da
actividade e da situação financeira da Junta de Freguesia das competências que
determinam que o Presidente da Junta de Freguesia para apreciação da Digníssima
Assembleia. -------------------------------------------------------------------------------------A informação a que se refere o presente documento reporta-se de 16SET2020 a
15DEC2020. ------------------------------------------------------------------------------------O Presidente da Junta
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I - INFORMAÇÃO ESCRITA ACERCA DA ACTIVIDADE DA JUNTA DE
FREGUESIA
A – EDUCAÇÃO E JUVENTUDE
1. Colaboração C/Escolas – No âmbito das suas competências a Junta de Freguesia
procedeu ao habitual fornecimento de material de limpeza, definidos nos planos de
higienização, às escolas do 1.º ciclo do ensino básico, assim como, aos
estabelecimentos de educação pré-escolar. ------------------------------------------------2. Transportes Escolares – Em virtude de alguns alunos, residentes em Fonte Boa e
Rio Tinto, que frequentam a Escola Secundária Henrique Medina e as Escolas do
Agrupamento António Correia de Oliveira (Esposende e Apúlia) não terem tido
acesso ao transporte escolar, no início ano lectivo 2020/2021 (desconhecimento
dos horários), foi contactada a CM Esposende no sentido de remeter para a
secretaria da junta uma informação relativa aos horários dos transportes escolares
(ida e volta). -----------------------------------------------------------------------------------3. Celebração do Contrato Emprego Inserção. A Junta de Freguesia de Fonte Boa
e Rio Tinto presta o serviço de apoio a crianças e jovens através da criação e
funcionamento das valências de ATL – Actividades de Tempos Livres a funcionar
nas instalações da Escola Básica de Rio Tinto (EB1 RT). Reconhecendo a
necessidade de, pelo menos, haver mais uma pessoa para apoiar/assegurar o
transporte e o prolongamento de horário das crianças inscritas no C.A.T.L., o
serviço de cantina, a limpeza dos espaços (cantina escolar e Juntas de Freguesias),
esta autarquia, no âmbito de um de Contrato de Emprego e Inserção (CEI),
efectuou uma candidatura para “auxiliar de cuidados de crianças/outros”, com o
intuito de permitir um maior e melhor acompanhamento às crianças do CATL - Rio
Tinto. No âmbito do Processo n.º 023/CEI/20 e da candidatura n.º 1445859, em
17AGO2020, foi seleccionada XXXXXXXXXXXXXXX e celebrado o contrato
emprego - inserção com início em 01OUT2020 e términus em 07MAI2020. -------B - SAÚDE, SEGURANÇA E PROTECÇÃO CIVIL
1. Recolha de Sangue - Associação Humanitária dos Dadores de Esposende, em
conjunto com o Instituto Português do Sangue e da Transplantação, levaram efeito
mais uma recolha de sangue em Fonte Boa (30 de Outubro de 2020). Devido à
actual situação de pandemia causada pelo Coronavírus (COVID-19) a recolha de
sangue recorreu na Junta de Freguesia de Fonte Boa. ------------------------------------2. Vacinação Antibíblica – Decorreu durante o mês de Setembro (dia 21) a
Campanha de Vacinação Anti-rábica e Identificação Electrónica. Face às medidas
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de prevenção e protecção preconizadas pela Direcção-Geral de Saúde, por forma a
neutralizar a transmissão do SARS -CoV-2, foi disponibilizado, para o efeito, os
espaços exteriores aos edifícios das juntas de freguesia (Fonte Boa e Rio Tinto). ---3. Encerramento dos Cemitérios - As recentes alterações na difusão da pandemia,
com aumento muito acentuado do número de novos casos, e claro descontrolo nos
seus contactos, a Unidade de Saúde Pública, para salvaguarda da Saúde Pública e,
no entendimento que os cemitérios não deveriam estar abertos em 01 de Novembro
de 2020, seguindo as orientações da DGS a Junta de Freguesia determinou o
encerramento dos cemitérios de Fonte Boa e de Rio Tinto (01NOV2020). -----------4. Vespas Asiáticas – Após a denuncia e conhecimento de mais casos de presença de
ninhos, um Fonte Boa e um em Rio Tinto, foram alertadas as entidades
competentes, designadamente, a Protecção Civil de Esposende, para proceder aos
trabalhos de remoção do ninho de vespas velutina, vulgo vespas asiáticas. -----------5. Matilha de Cães – Constatando-se a existência de matilhas de cães (sete cães
vadios), no entroncamento da Rua do Freixieiro com a Rua da Arribela - Fonte Boa,
e quatro junto à Quinta do Marachão – Rio Tinto, foi solicitado aos serviços
veterinários da CM de Esposende a respectiva recolha. ----------------------------------C - ACÇÃO SOCIAL/IPSS/INSTITUIÇÕES
1. Oferta de Castanhas - Dia de S. Martinho - À semelhança dos anos anteriores a
Junta de Freguesias deliberou comparticipar na aquisição de castanhas para as
escolas (EB1) desta União das Freguesias de Fonte Boa e Rio Tinto; ----------------2. Reunião com a Associação Desportiva e Cultural de Rio Tinto (ADCRT) visando
assinatura de protocolo de cedência (comodato) de instalações desportivas e auto de
entrega da viatura marca Citroen Jumper, matrícula 78-55-FR (a entregar somente
após regularização da inspecção periódica). -----------------------------------------------3. Reunião com o Centro Social e Paroquial de Fonte Boa (CSPFB) visando a
continuidade da comparticipação e apoio financeiro protocolado em Fevereiro de
2013, no valor anual de cerca de 5 M € (inclui despesas de água, luz, e manutenção
do elevador). Por esta Junta foi efectuada uma breve descrição/abordagem da sua
situação financeira, nomeadamente, da divida à massa insolvente no valor de cerca
de 38 Mil € e, por este motivo, a Junta de Freguesia, não poderia continuar a
comparticipar financeiramente esta instituição, ou seja, não poderia colocar em
risco a saúde financeira desta Junta de Freguesia, no entanto, esta Junta de
Freguesia esta disponível para a continuação de apoio não financeiro, ou seja,
cedência de viatura para a valência de “apoio domiciliário a idosos”. -----------------
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4. Reunião com a Associação Social de Fonte Boa e Rio Tinto (ASFBRT), visando
aditar ao protocolo (Contrato de Comodato) a cedência de um espaço destinado às
valências de centro de dia e apoio domiciliário para mais utentes e, ------------------Posteriormente, nova reunião com esta Instituição onde descreveram alguns passos
dados, nomeadamente, relativos à instalação e funcionamento, cujo projecto foi
aprovado pelas entidades competentes, designadamente a Câmara Municipal de
Esposende e pelo instituto de Segurança Social. Foi ainda abordado o
financiamento, através de candidatura a 75 % a fundo perdido, para a realização de
obras nas instalações cedidas por esta Junta, contudo, necessitariam ainda de um
apoio, para garantir dos restantes de 25% (candidatura aberta até 30 de novembro).
Por esta Junta foi efectuada uma breve descrição/abordagem da sua situação
financeira, nomeadamente, da divida à massa insolvente no valor de cerca de 38 Mil
€, e por este motivo, a Junta de Freguesia, não poderia garantia os restantes 25% do
financiamento, ou seja, não poderia colocar em risco a saúde financeira desta Junta
de Freguesia. -----------------------------------------------------------------------------------D - AMBIENTE E ENERGIA.
1. Recolha de Plásticos. A exemplo do passado e com o objetivo de preservar o meio
ambiente, esta autarquia, em parceria com a Esposende Ambiente, dinamizou ao
longo do ano, campanhas para a recolha de plásticos usados. Pela Esposende
Ambiente foram disponibilizados contentores para depósito de resíduos “plásticos”,
junto do Parque de Compostagem, em Fonte Boa e junto do Parque Desportivo, em
Rio Tinto. --------------------------------------------------------------------------------------2. Requisição – Requisitamos à Câmara Municipal de Esposende, os serviços duma
Máquina retroescavadora, para operar em Fonte Boa e Rio Tinto, nomeadamente,
no Parque de Compostagem, nas acessibilidades aos terrenos agrícolas,
regularização do piso de diversos caminhos agrícolas/estradões e limpeza de linhas
de água e requisitamos ainda material “tout-venant” para melhoramento das
acessibilidades dos caminhos/estradões, assim como, material betuminoso para
colocação nos locais necessitados da EN 205-1; ------------------------------------------3. Uso Indevido dos contentores de lixo - Rio Tinto - Reportamos à Esposende
Ambiente as reclamações de alguns residentes da Rua António Machado Gomes em
virtude de alguns residentes desta rua colocarem os sobrantes agrícolas nos
contentores de recolha de lixo indiferenciado
4. Limpeza de Linhas de Água e Caminhos Agrícolas – Continuamos a proceder à
limpeza de linhas de água através da desvegetação herbácea, assim como, à limpeza
e manutenção de ruas e caminhos com recurso à desvegetação herbácea e
pulverização; ------------------------------------------------------------------------------------
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5. Ponto de Luz – Conforme do antecedente, esta junta de freguesia tem reportado, às
entidades competentes, a colocação de novos pontos de luz, a reparação e
substituição de outros, para os arruamentos de Fonte Boa e Rio Tinto; ---------------6. Iluminação do Natal – Com o aproximar da época natalícia o executivo da União
de Freguesias de Fonte Boa e Rio Tinto deliberou pela colocação de iluminação de
natal e de cartaz de boas festas, nos centros das freguesias, com os votos dum
espírito de festividade no advento do Natal e do Ano Novo. ---------------------------E - ESPAÇO PÚBLICO
1. Mobiliário Urbano para Informação (MUPI) – Considerando a utilidade que este
tipo de mobiliário confere, designadamente, à informação que presta ao público
local, foi reportada à CM de Esposende a informação de que o MUPI, sito na Av.
Da Igreja – Fonte Boa, encontra-se, danificado (painel de vidro estilhaçado). -------2. Limpeza dos logradouros escolares – No âmbito das suas competências, a Junta
de Freguesia procedeu à desvegetação e limpeza dos espaços envolventes das
Escolas EB1 de Fonte Boa e de Rio Tinto. -------------------------------------------------3. Fuga de Água - Em virtude desta Junta de Freguesia não ter capacidade para
executar as obras necessárias pelos seus próprios meios dado que, o funcionário
que habitualmente executa tais serviços encontra-se ausente por tempo
indeterminado (acidente de trabalho), foi solicitado aos serviços municipais, da CM
de Esposende, apoio para proceder à pesquisa/reparação da fuga de
água/canalização no jardim da Escola Básica de Rio Tinto. ----------------------------4. Requisição de Espelhos – No âmbito da segurança rodoviária foram requisitados
aos serviços da CM de Esposende a colocação de espelhos parabólicos, para as
Ruas da Arribela, de Sto. António, de Frei Bartolomeu dos Mártires, de Freixieiro,
da Agra, em Fonte Boa -----------------------------------------------------------------------5. Requisição de Sinalização Vertical - No âmbito da segurança rodoviária foram
requisitados aos serviços da CM de Esposende sinais de trânsito para sinalização de
ruas, em fonte boa e rio tinto; ---------------------------------------------------------------F - CULTURA, DESPORTO, LAZER E ASSOCIATIVISMO
1. Convite – Em 19 de Setembro, pelas 16h00, no Auditório Municipal de Esposende,
realizou-se a Sessão de Lançamento do Boletim Cultural de Esposende (edição que
reúne os textos de oito autores que abordam matérias relacionadas com a História
de Esposende). Dada a situação de contingência o acesso presencial foi restrito,
contudo, a iniciativa foi transmitida em directo através da TV Esposende, no seu
site, nas páginas do Facebook, no YouTube na SAPO e na MEO em 1212 ou
680650. ------------------------------------------------------------------------------------------6
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G - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUDICIAIS E FINANCEIROS
1. PROCESSOS JUDICIAIS: PROCESSO N.º 57878/20T8VNF – O Juízo de
Comércio do Tribunal de Famalicão – Juízo 4, do Tribunal Judicial da Comarca de
Braga, atento aos fundamentos do Administrador da Massa Insolvência e o Parecer
favorável da Comissão de Credores, com conclusão de 09-09-2020 autorizou a
proposta para pagamento da dívida em 24 prestações mensais sucessivas. Em
Despacho de 16-09-2020, este Tribunal notifica a Comissão de Credores daquela
Conclusão. A União das Freguesias de Fonte Boa e Rio Tinto não foi notificada
desta conclusão, contudo teve conhecimento da mesma, em Outubro de 2020,
através de um elemento da Comissão de Credores de que foi notificado daquela
Concussão de 16-09-2020. ------------------------------------------------------------------ .
Em 10-11-2020, através do Advogado Dr. Ramiro, esta Junta de freguesia foi
informada, de que um agente de execução, mandatado pela massa insolvente,
requereu a execução da Decisão Judicial Condenatória através do Auto de Penhora
PE/48/2020, penhorando imediatamente a totalidade dos depósitos bancário das
contas bancárias (CGD e CA) desta Junta de Freguesia, assim como, a totalidade
das transferência trimestrais dos FFF até ao pagamento integral da quantia
quantificada em 44.084,81 €.----------------------------------------------------------------Esta Junta de Freguesia, através do Adv. Dr. Ramiro, nos termos do processo
executivo (20 dias) deduziu oposição à penhora fundamentando a nulidade da
penhora de 100 % (totalidade dos depósitos bancarias). --------------------------------A Direção Geral das Autarquias Locais (DGAL), pronunciou-se sobre a totalidade
das verbas penhoradas 100%, fundamentando (Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro)
que estas são impenhoráveis, pendendo ser deduzida uma parcela às transferências
resultantes da aplicação da presente lei, até ao limite de 20% do respectivo valor
global (FFF). -----------------------------------------------------------------------------------Ou seja, os depósitos bancários das contas (CGD e CA) desta Junta de Freguesia,
encontram-se penhorados até decisão do tribunal competente.-------------------------2. Período Excepcional de Inscrições na ADSE dos Trabalhadores no Âmbito do
PREPAV – No âmbito do DESPACHO (08JUL2020) da Ministra da
Modernização do Estado e da Administração Pública, relativo à abertura de um
período excepcional de inscrições na ADSE para os trabalhadores que tenham
constituído novo vínculo de emprego público, no âmbito do programa de
regularização extraordinária dos vínculos precários da Administração Pública
(PREVPAP) ou em casos análogos e não tenham renunciado expressamente à sua
inscrição como beneficiários da ADSE. Assim, ao abrigo do disposto no artigo 64.º
do D. L. N.º 118/83 de 25 de Fevereiro, na sua redacção actual, a União de
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Freguesias, por ser o mais vantajoso para esta autarquia, subscreveu o acordo de
capitação ADSE. Após atribuição, por aquela entidade, dos respectivos códigos de
acesso, através da ADSE Direta foram efectuadas as respectivas inscrições. ---------3. Concessão de Terreno para Sepulturas Perpétua - Foi apresentado um
requerimento para a concessão de terreno destinado a sepultura perpétua no
Cemitério Paroquial de Fonte Boa. Foi emitido o respectivo alvará; ------------------4. Averbamento de Sepulturas Perpétua. Foi apresentado um requerimento para a
averbamento de sepultura perpétua no Cemitério Paroquial de Fonte Boa. Foi
emitido o respectivo alvará -------------------------------------------------------------------H - SERVIÇOS E PATRIMÓNIO
1. Inauguração de Monumento - No passado dia 12 de Dezembro, foi inaugurado
um monumento em Homenagem a S. Bartolomeu dos Mártires. O cerimonial
público contou com a Bênção e inauguração da estátua, pela Exa. Reverendíssimo
D. Jorge Urtiga, auxiliado pelo Sr. Padre Delfim, pelo Sr. º Presidente da Câmara
Municipal de Esposende - Arq. Benjamim Pereira e o pelo Sr. Presidente da Junta
da União das Freguesias Fonte Boa e Rio Tinto - Carlos Veiga Escrivães. Na
cerimónia pública, espontânea/sem convites, foram proferidas palavras de apreço, a
S. Bartolomeu dos Mártires, relacionadas com a sua passagem por Fonte Boa e por
Esposende. Pelo Padre Delfim foi declamado o poema “Chamava-se Fonte Má, de
autoria do Sr. J. Graça do Vale. ------------------------------------------------------------- ,
I – MOBILIDADE, TRANSPORTES E SERVIÇOS
1. Águas Pluviais – Foi solicitada e realizada uma reunião de trabalho, entre a
Esposende Ambiente e a Junta de Freguesia, para a finalidade de se encontrar uma
solução para a drenagem das águas pluviais, na Rua Padre Cândido Rodrigues
Saloio (E.N. 205-1), junto à Escola Básica de Rio Tinto. No local deparamo-nos
com algumas condutas de recolha de águas pluviais arcaicas/tapadas, que em
momentos de muita precipitação, por falta de drenagem, pode originar situações de
aquaplanagem. -------------------------------------------------------------------------------2. Ecovia do Cávado e do Homem – Face a prevenção da pandemia coronavírus
(alguns técnicos tiveram de permanecer em isolamento) os trabalhos de construção
do troço Fão - Fonte Boa (Ponte da A 28 - Covas do Grilo), da Ecovia do Cávado
e Homem, encontram-se temporariamente suspensos. ----------------------------------3. Caminho de Mateus – Prevê-se que as obras de construção da 1.ª fase do
Caminho de Mateus tenham início e fim em 2021; ------------------------------------4. Parque de estacionamento – Em virtude das acções conducentes à prevenção e
controlo do COVID-19 (SARS-CoV-2) a reunião, entre o executivo da junta de
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freguesia, proprietários e Câmara Municipal, ainda não se realizou, aguardando-se
novo agendamento; --------------------------------------------------------------------------5. Muro da EN 205-1 - Rio Tinto – Encontram-se ainda em curso as obras de
reposição de segurança rodoviária na EN 205-1, prevendo-se a sua conclusão para
breve; --------------------------------------------------------------------------------------------6. Águas Pluviais - Encontram-se a decorrer os trabalhos execução/drenagem e de
pavimentação de águas pluviais, na Rua da Cruz, para o colector existente na Rua
D. Frei Bartolomeu dos Mártires, Fonte Boa; ---------------------------------------------7. Pavimentação de Ruas – Face à prevenção da pandemia coronavírus os trabalhos
de pavimentação da Ruas das Telheiras e a ligação à Rua do Souto encontram-se
suspensos; ---------------------------------------------------------------------------------------J - RECURSOS HUMANOS / FORMAÇÃO
1. Curso de Conduzir e Operar com o tractor em Segurança – Trata-se de uma
Formação Obrigatória para Operadores de Tratores (após a data de entrada em vigor
do Despacho n.º 1819/2019, os condutores, dispõem de dois anos, para realizarem
com aproveitamento a formação - 21 de fevereiro de 2021). A Junta de Freguesia de
Fonte Boa e Rio Tinto, ciente das medidas para reduzir a sinistralidade com tratores
e máquinas agrícolas, em colaboração com a Entidade Formadora, disponibiliza os
meios necessários para a realização do 2.º Curso. (Em virtude das ações
conducentes à prevenção e controlo do COVID-19 (SARS-CoV-2), as atividades
formativas presenciais reiniciam em Janeiro de 2021; -----------------------------------2. Plano Higienização – Realizou-se nas escolas de Fonte Boa e Rio Tinto uma
formação referente ao uso dos produtos químicos definidos nos planos de
higienização. No que refere a esta Junta de Freguesias as funcionárias do ATL
enquadram-se nesta formação. ---------------------------------------------------------------
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