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Informação Escrita do Presidente da Junta de Freguesia

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 aos meses de Janeiro a
15 de Junho de 2020.
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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
tem vindo a proceder ao habitual fornecimento de material de limpeza e de expediente
às escolas do 1.º ciclo do ensino básico e aos estabelecimentos de educação préescolar, assim como, material de protecção (Covid -19) para o pré-escolar das Escolas
de Fonte Boa e de Rio Tinto; -----------------------------------------------------------------2. Transporte de alunos – No âmbito do apoio ao ensino pré-escolar procedemos ao
transporte das crianças do Pré-escolar da EB1 – Rio Tinto, para participar nas
atividades de natação nas piscinas de Foz do Cávado – Esposende. (23 de Janeiro a
26 de Março - 9h00 às 11h45m.);
3. Suspensão das atividades letivas e não letivas presenciais nas escolas - Em virtude
das ações conducentes à prevenção e controlo do COVID-19 (SARS-CoV-2), foram
suspensas as atividades letivas e não letivas presenciais nas escolas (16 de março a
26 de Junho), assim como as atividades socioeducativas de apoio às famílias.
Todavia, não foi garantido o fornecimento de refeições escolares, aos alunos com
Escalão A, ao nível da Ação Social Escolar, em virtude de as famílias não
manifestarem a necessidade; -----------------------------------------------------------------4. Reabertura dos estabelecimentos de educação pré-escolar - Através da Resolução
do Conselho de Ministros n.º 33-C/2020, de 30 de abril, o Governo aprovou uma
estratégia gradual de levantamento de medidas de confinamento no âmbito do
combate à pandemia da doença COVID-19, nos termos da qual definiu o dia 1 de
junho como data de reabertura dos estabelecimentos de educação pré-escolar. Após
auscultação feita, pelo Agrupamento de Escolas, no que se refere à EB1- Rio Tinto,
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somente 5 crianças manifestaram usufruir do serviço de refeições e de Atividades de
Animação e Apoio à Família (AAAF); -----------------------------------------------------5. Colaboração no apoio aos encarregados de educação – A solicitação da Vereadora
da Educação, da Camara Municipal de Esposende, a Junta de Freguesia colabora com
a Câmara Municipal de Esposende, no apoio aos encarregados de educação para
efectuar as candidaturas à Acção Social Escolar (pré-escolar e 1.º CEB) e
ao Transporte Escolar (carreira pública); -----------------------------------------------6. Limpeza dos logradouros e espaços envolventes das Escolas EB1 de Fonte Boa e
de Rio Tinto. --------------------------------------------------------------------------------7. Parque Infantil – Conclusão das obras de requalificação/remodelação do parque
infantil da EB1 - Rio Tinto e Remodelação do parque infantil, sito no Largo da Igreja
– Rio Tinto; -----------------------------------------------------------------------------------B - SAÚDE, SEGURANÇA E PROTECÇÃO CIVIL
1. Lei n.º 1-A/2020, de 19 de março estabelece medidas excecionais e temporárias de
resposta à situação epidemiológica provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2 e da
doença COVID-19. As reuniões ordinárias dos órgãos deliberativos e executivos das
autarquias locais e das entidades intermunicipais previstas para os próximos meses
de abril e maio poderão realizar-se até ao dia 30 de junho de 2020 – art.º 3.º n.º 1.
A obrigatoriedade de realização pública das reuniões dos órgãos deliberativos e
executivos dos municípios e das freguesias e dos órgãos deliberativos das entidades
intermunicipais, resultante dos arts 49.º, 70.º e 89.º do Regime Jurídico das Autarquias
Locais, aprovado em anexo à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, fica suspensa até
ao dia 30 de junho de 2020, sem prejuízo da sua gravação e colocação no sítio
eletrónico da autarquia sempre que tecnicamente viável – art.º 3.º n.º 2. --------2. Plano de Contingência – A Junta de Freguesia, no âmbito da Publicação do
Despacho N.º 2836-A/2020, de 2 de Março, elaborou o seu plano de
contingência alinhado com as orientações emanadas pela Direcção-Geral da Saúde,

4

União das Freguesias de Fonte Boa e Rio Tinto

no âmbito da prevenção e controlo de infecção por novo Coronavírus (COVID-19).
O mesmo pode ser consultado em http://www.uf-fonteboa-riotinto.pt;
3. Cemitérios - Fase confinamento – No âmbito das medidas de combate à Covid-19, a
Junta de Freguesia, determinou o encerramento dos cemitérios de Fonte Boa e Rio
Tinto, a partir de 29 de Março de 2020. Contudo e atenta a esta situação, a Junta de
Freguesia, além da limpeza normal também procedeu à limpeza de todas as
campas/sepulturas, retirando as flores secas e velas/lamparinas usados,
procedendo ainda, em homenagem e memória de todos os que ali se encontram
sepultados, à colocação de uma coroa de flores à porta dos cemitérios; - Fase
desconfinamento - No âmbito das medidas de desconfinamento a Junta de
Freguesia determinou a abertura dos cemitérios a partir de 6 de maio de 2020,
conforme o horário de funcionamento habitual, seguindo algumas regras,
nomeadamente, obrigatoriedade de uso de máscara social no interior dos cemitérios,
assim como, o distanciamento social de dois metros…;--------------------------------4. Limpeza de Espaços Publico. Na sequência da implementação das medidas do
Plano de Contingência no âmbito da prevenção e controlo do COVID-19 (SARSCoV-2), a Junta de Freguesia, assim como, a Esposende Ambiente, procederam à
realização de acções de lavagem e desinfecção de espaços públicos na freguesia de
Fonte Boa e Rio Tinto. -----------------------------------------------------------------------5. Reunião da Comissão Municipal de Protecção Civil – Com a participação dos
Presidentes de Junta a Comissão Municipal de Protecção Civil reuniu para analisar
a situação relativa ao COVID-19. -----------------------------------------------------------6. Divulgação Recolha de Sangue - Colaboramos na divulgação da acção da
Associação Humanitária dos Dadores de Esposende, que em conjunto com o Instituto
Português do Sangue e da Transplantação levou a efeito mais uma recolha de sangue
em Fonte Boa; ----------------------------------------------------------------------------------C - ACÇÃO SOCIAL/IPSS/INSTITUIÇÕES
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1. Estratégia Local de Habitação – A solicitação da Câmara Municipal de Esposende,
foi disponibilizada, pela Junta de Freguesia, informação para o diagnóstico da
situação atual, da população desta União das Freguesias, designadamente, na
quantificação

e

habitacional/outras

caraterização
informações

de

população

(Situação

de

em

situação

precariedade,

de

carência

Situação

de

insalubridade e insegurança, Situação de sobrelotação, Situação de inadequação);
2. Reunião – Assinatura do protocolo de cooperação, entre a junta de Freguesia e a a
Associação Social de Fonte Boa e Rio Tinto, para a cedência dum espaço (r/chão
junta) destinado à instalação das atividades de apoio social para pessoas idosas.
3. Convite – A Escola Básica (EB1 FB) em articulação com a Associação de Pais e
Encarregados de Educação (APEE FB) convidaram o executivo a assistir, no Centro
Social e Paroquial de Fonte Boa, às “Janeiras”; -----------------------------------------4. Convite - Grupo de Artes Recreativas de Fonte Boa (GARFO) convidaram o
executivo para a assistir à peça de Luigi Pirandello “A Talha” a exibir no Centro
Social e Paroquial de Fonte Boa; -----------------------------------------------------------D - AMBIENTE E ENERGIA.
1. Agradecimento - O Município de Esposende e a Esposende Ambiente agradecem
a participação no Seminário "Alterações Climáticas e Recursos Hídricos" que
decorreu no Hotel Axis Ofir. ---------------------------------------------------------------2. Recolha de Plásticos - A exemplo do passado e com o objetivo de preservar o meio
ambiente, esta autarquia, em parceria com a Esposende Ambiente, tem vindo a
dinamizar 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; ------------------------------------------------------------------------------------------3. Procedemos à limpeza de linhas de água e caminhos agrícolas com recurso à
desvegetação herbácea e pulverização; ----------------------------------------------------
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4. 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; ----------------------------------------5. Requisição - Em virtude da construção de novas habitações e consequente cedência
ao domínio público foi requisitado o fornecimento de cubo e areia necessária para
proceder à pavimentação na Rua Padre Cândido Saloio e a Rua Padre João José
Gonçalves em Rio Tinto; -------------------------------------------------------------------6. Requisição – Após a conclusão do passeio, na Barca do Lago, foram requisitados à
Câmara Municipal de Esposende, os pilaretes necessários para obstar o
estacionamento abusivo (+ - 178 pilarestes); --------------------------------------------7. Solicitamos às entidades competentes a colocação de novos pontos de luz, a
reparação e a substituição de outros em Fonte Boa e Rio Tinto; ----------------------8. Pedido de substituição de contentor - Por se encontrar em mau estado de
conservação foi solicitada a substituição de contentor de resíduos indiferenciados
sito na Rua António Machado Gomes, junto ao n.º de polícia 28 em Rio Tinto; ---E - ESPAÇO PÚBLICO
1. Foi solicitado, pelo Grupo de Marinheiros de Fonte Boa (GMFB) o "Salão Nobre
da Junta de Freguesia em Fonte Boa", para realização de uma reunião anual; ------2.

Foi solicitado, pela Associação Desportiva Recreativa e Cultural de Fonte Boa
(ADRCFB), o "Salão Nobre da Junta de Freguesia para realização de uma
assembleia Extraordinária; -------------------------------------------------------------------

3. Associação Social de Fonte Boa e Rio Tinto – Solicitou, para fins associativos, a
cedência dum espaço para reuniões a realizar em 23 (Fonte Boa) e 26 de Junho de
2020 (Rio Tinto); -----------------------------------------------------------------------------7
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F - CULTURA, DESPORTO, LAZER E ASSOCIATIVISMO
1. Reunião do executivo da Junta de Freguesia e a Direção da Associação Desportiva
de Cultural de Rio Tinto onde foram debatidos alguns assuntos, designadamente, a
elaboração de um protocolo de cedência do espaço desportivo aquela associação; -2. Reunião com a Associação Social de Fonte Boa e Rio Tinto visando protocolar o
espaço onde irá funcionar os serviços daquela associação; ------------------------------F - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUDICIAIS E FINANCEIROS
1. Sepulturas - Após a conclusão do respectivo processo, realizou-se na Câmara
Municipal de Esposende, uma reunião para proceder às indemnizações dos lesados
pela queda do muro, no cemitério de Rio Tinto. Estiveram presentes o executivo
desta junta de freguesia, os lesados e Presidente da CM de Esposende; --------------2. Código conduta - A Lei n.º 52/2019, de 31 de julho, aprovou o regime do exercício
de funções por titulares de cargos políticos e altos cargos públicos. Nos termos do
estabelecido no seu artigo 19.º, as entidades públicas abrangidas pelo diploma devem
aprovar códigos de conduta a publicar no Diário da República e nos respetivos sítios
na internet. Com o presente Código de Conduta pretende-se assegurar a criação de
um instrumento de autorregulação e de compromisso de orientação, estabelecendose os princípios e critérios orientadores que nesta matéria devem presidir ao exercício
de funções públicas. --------------------------------------------------------------------------3. PROCESSOS JUDICIAIS: PROCESSO N.º 370970/09.6YIPRT.1 - Foram
presentes partes processuais relativas ao recurso do processo acima referido. O
Tribunal da Relação de Guimarães, julgou, em 29 de Janeiro de 2020 e em 28 de
Abril de 2020, o nosso recurso totalmente improcedente, tornando a decisão agora
definitiva; --------------------------------------------------------------------------------------4. Concessão de Terreno para Sepulturas Perpétua/Averbamentos. Foram
apresentados requerimentos para a concessão de terreno destinado a sepultura
perpétua no Cemitério Paroquial de Fonte Boa, tendo sido emitidos os respetivos
alvarás; -----------------------------------------------------------------------------------------8
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H - SERVIÇOS E PATRIMÓNIO
1. Inauguração - O Município de Esposende, em 25 de Maio de 2020, inaugurou,
virtualmente, a obra de requalificação da Fonte de Santa Marinha, em Rio Tinto;

I – MOBILIDADE, TRANSPORTES E SERVIÇOS
1. Rua da Giã – Depois do reperfilamento (c/cedência ao domínio público) encontramse concluídas as obras de pavimentação e de execução de águas pluviais;
2. Rua Cimo de Vila - Depois do reperfilamento (c/cedência ao domínio público)
encontram-se concluídas as obras de pavimentação e de execução de águas pluviais;
3. Rua Giâ – Foram efectuados trabalhos de reperfilamento na rua da giâ (lado norte)
e, uma vez que, os proprietários cederam, ao domínio público, o terreno e mão de
obra em troca do paralelo e areia cedido pela junta, através da Câmara Municipal; -4. Rua Padre José Gomes – Pavimentação de troço da Rua Padre José Gomes. O
proprietário cedeu ao domínio público, o terreno e mão de obra em troca do paralelo
e areia cedido pela junta, através da Câmara Municipal; ---------------------------------5. Rua Padre José Gomes – Foram efectuadas obras de melhoramento do piso por
força do aluimento de uma mina, na Rua Padre José Gomes; ---------------------------6. Ponte das Rodinhas - Foi solicitada a reparação/substituição da proteção da Ponte
de Rodinhas, sita na Rua Padre Cândido Rodrigues Saloio (EN205-1); --------------7. Ecovia do Cávado e do Homem – Em relação ao percurso entre Fão e Fonte Boa
iniciaram-se, por fazes, as obras de construção da ecovia; ------------------------------8. Caminho de Mateus – Foi presente o projeto do “Caminho de Mateus” para que o
executivo se pronunciar sobre uma eventual proposta de alteração do traçado do
caminho em causa; ----------------------------------------------------------------------------9. Parque de estacionamento – Foi agendada uma reunião, entre o executivo da junta
de freguesia, proprietários e Câmara Municipal para simplificar os procedimentos
relacionados com as permutas dos terrenos; ----------------------------------------------9
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Muro da EN 205-1 - Rio Tinto – Estão previstas, para o mês de Julho, o início das
obras relativas ao reperfilamento; ----------------------------------------------------------Caminho das Rodinhas – Há reciprocidade para se proceder ao reperfilamento do
Caminha das Rodinhas. Foi solicitado à Câmara Municipal a vinda dum técnico para
quantificar a intervenção e, uma vez que, os proprietários cedem terreno para o
reperfilamento do caminho e a mão de sobra, a junta fornece o material; ------------J - RECURSOS HUMANOS / FORMAÇÃO
1. Acção Formativa – No âmbito de Gestão Autárquica foi ministrada uma formação
(presencial nas nossas instalações e não presencial por via remota através de
Videoconferência), cujos temas versavam o POCAL/SNC-AP, PRESTAÇÃO DE
CONTAS (inclui mapas do SIIAL), Canídeos, Cemitérios, Inventário, Vencimentos
e Atestados/correspondência. NA formação a decorrer em horário laboral (2ª a 6ª
entre as 9h00 e as 18h00) participaram as funcionarias desta Junta de Freguesia,
Fernanda Duarte e Filipa silva; -------------------------------------------------------------2. Curso de Conduzir e Operar com o trator em Segurança – Decorreu na sala de
informática da Junta de Freguesia o curso “Operar Trator em segurança no período
de 12FEV20 a 16JUN20. Nesta acção formativa participaram os funcionários
Manuel Gonçalves e Miguel Linhares e, Eduardo Pereira e Manuel Santil, afectos à
CM Esposende, mas em regime de mobilidade nesta Junta (Em virtude das ações
conducentes à prevenção e controlo do COVID-19 (SARS-CoV-2), foram suspensas
as atividades formativas letivas e não letivas presenciais de 16MAR20 a 13JUN20,
tendo sido concluído a formação em 16JUN20); ----------------------------------------3. Acção Formativa - Aproximando-se o período de entrega da declaração modelo 3
de IRS, que decorrerá entre 1 de abril e 30 de junho, exclusivamente por transmissão
eletrónica de dados, a Direção de Finanças à semelhança do que aconteceu nos anos
transatos, disponibiliza formação às Juntas de Freguesia do distrito disponíveis para
prestar atendimento digital assistido, designadamente na obtenção e recuperação de
senha de acesso ao Portal das Finanças e na entrega da declaração automática de
rendimentos (IRS); ---------------------------------------------------------------------------10
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4. Acção de Formação – Em 27 de maio, no Auditório Municipal, pelas 14h30,
decorreu uma sessão de formação, versando sobre os cuidados ao nível da segurança
individual dos profissionais e das crianças e da higienização e desinfeção dos
espaços. Nessa formação estiveram presentes as colaborados do ATL de Rio Tinto,
designadamente a Fernanda Duarte, Rosa Barreiro a Virgínia Barros. ----------------
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