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Nos termos da alínea v) do n.º 2 do artigo 18.º, conjugado com a al. e) do n.º 
2 do artigo 9.º, ambos do Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
das competências que determinam que o Presidente da Junta de Freguesia 
deve apresentar uma informação escrita das atividades que desenvolveu 
desde a última Assembleia de Freguesia, a seguir se identificam as ações 
desenvolvidas: ------------------------------------------------------------------------ 

1. Homologação do auto de vistoria - Foram entregues as telas finais 
relativa “Construção de Edifício Destinado a Garagem em Fonte de Boa” 
e “Alteração à Arquitetura com Correção do Pé Direito do Edifício 
Destinado a Garagem – Fonte Boa” tendo sido vistoriados todos os 
trabalhos daquelas obras e verificado que todas as obrigações contratuais 
e legais do empreiteiro foram cumpridas de forma integral e perfeita, 
tendo sido executado o plano de prevenção e gestão de resíduos de 
construção e demolição, corretamente nos termos de legislação 
aplicável.  -------------------------------------------------------------------------  

2. Cedência do Autocarro. Por solicitação do Município de Esposende, da 
Esposende 2000 e das Escolas, esta autarquia, colaborou com aquelas 
instituições no âmbito do transporte de alunos e professores da Escola 
Básica de Forjães, para participar na atividade “uma Tarde na Medina”,  
no transporte de alunos da EB1 de Fonte Boa para a atividades a realizar 
nas Piscinas, em Esposende, até ao final do ano lectivo, no  transporte de 
alunos para a participação no torneio de Gira-Volei, em Braga, no Largo 
do Pópulo e no transporte de participantes no programa “Esposende em 
Movimento” promovida pela Esposende 2000.  -----------------------------  

3. Protocolo para a Instalação e Funcionamento de um Terminal 

Multibanco. Entre a Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Povoa de 
Varzim, Vila do Conde e Esposende, CRL, e a União de Freguesias de 
Fonte Boa e Rio Tinto, foi assinado o protocolo de colaboração com o 
objetivo de regulamentação da instalação e funcionamento de uma 
máquina multibanco, num “Bunker”, construído para o efeito, assim 
como, tem por objetivo também definir um compromisso de cooperação 
entre as partes visando contribuir para o aumento e bem-estar físico, 
social e económico das comunidades.  ----------------------------------------  
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4. Colaboração na Escola de EB1/JI – Rio Tinto. Por solicitação da 
Diretora da Escola EB1/JI - Rio Tinto esta autarquia colaborou na 
concretização de projectos relativos às atividades programadas por 
aquela EB1, designadamente, o Cantinho das plantas aromáticas, o 
Arranjo da sebe do jardim, a Horta pedagógica e Sementeira de bolotas.  

5. Colaboração com a Associação de Pais. Por solicitação da Associação 
de Pais e Encarregados de Educação de Fonte Boa, esta autarquia 
autorização a ocupação dum espaço, na zona de estacionamento da Av. 
Da Igreja - Fonte Boa, para realização da Feirinha de Bolos.  -------------  

6. Requerimentos à Camara Municipal. No âmbito do apoio às Juntas de 
Freguesia foi solicitada à Câmara Municipal de Esposende, a 
colaboração para o seguinte: Requisição de material eléctrico necessário 
para efetuar a ligação da garagem; Requisição e colocação de tou venant 
para manutenção e regularização dos Caminhos da Barrosa, de Sto. 
Antonio, dos Cavaleiros, Rua Devesa, Trav. do Rio Cávado; Requisição 
de Placas de informação para a Rua dos Emigrantes, para Rua do 
Carreiro e uma placa com a indicação Barcelos/Braga; Requisição e 
substituição de papeleiras na zona central de Fonte Boa; Requisição de 
um sinal de estacionamento proibido junto à Proriver – Fonte Boa, por 
forma a possibilitar sempre que necessário a passagem de viaturas 
(emergência, cargas/descargas, proprietários) à zona ribeirinha; 
Requisição de um MUPI na zona da Igreja Paroquial  de Fonte Boa; 
Requisição, no âmbito da intervenção regular de manutenção e 
conservação do espaço público, do arranjo e reparação dos bancos de 
jardim situados na localidade de Fonte Boa; Requisição duma barreira 
de estacionamento dobrável com fechadura, junto ao Cemitério 
paroquial de Fonte Boa; ---------------------------------------------------------  

7. Pontos de Luz. Conforme do antecedente foram solicitados às entidades 
competentes a colocação e reparação de pontos de luz em Fonte Boa e 
Rio Tinto.  ------------------------------------------------------------------------  

8. Recolha de Plástico. No âmbito da preservação do meio ambiente e 
conforme solicitado, a Esposende Ambiente disponibilizou contentores, 
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para a recolha daquele tipo de material junto ao Parque de 
Compostagem, em Fonte Boa.  ------------------------------------------------  

9. Processo 9/16.2T9EPS. Na sequência do referido processo, a Polícia 
Judiciária deslocou-se a esta sede da Junta da União de Freguesias com 
a finalidade de recolher documentos relativos às transferências da 
Câmara Municipal de Esposende para a Freguesia de Fonte Boa 
respectivos comprovativos de despesa. A recolha de documentos 
abrangeu o período de 2001 a 2013.  ------------------------------------------  

10. Processo N. Proc. 370970/09.6YIPRT.1 – Incidente de Liquidação. 

Relativamente ao processo em que é requerente a Massa Insolvente de 
Cândido Escrivães, Lda., e no âmbito do processo acima referenciado, 
em 11 de maio de 2018, foi realizada a perícia visando medições aferidas 
nos locais designados nos autos.  ----------------------------------------------  

11. Nova Atribuição Toponímica. Com aprovação de novo topónimo 
“Caminho da Barrosa”, foi afixado nessa Junta de Freguesia, um Edital 
relativo à nova atribuição toponímica.  ---------------------------------------  

12. Plano de Higienização. Tendo em conta o trabalho realizado no 
acompanhamento das cantinas escolares e de forma a que todas possam 
ter implementado o seu plano de higienização, foi realizada uma reunião, 
entre a Câmara Municipal e esta autarquia, para apresentar e analisar em 
conjunto, uma proposta do plano de higienização, particularmente no 
que se refere: Verificar se os produtos químicos usados são adequados 
ao local e em caso de necessidades quais os que devem ser adotados; 
Utilização da dosagem correta;  Avaliar as tarefas desenvolvidas ao nível 
da limpeza e higiene e eventualmente corrigir algumas práticas.  ---------  

13. Concessão de Terreno para Sepultura Perpétua, Averbamentos e 

Transladação. Foi apresentado um requerimento e autorizada a 
concessão de um terreno destinado a sepultura perpétua no Cemitério 
Paroquial de Fonte Boa. Foram ainda apresentados requerimentos e 
autorizados os respetivos averbamentos de sepulturas perpétuas no 
Cemitério Paroquial de Fonte Boa e no Cemitério Paroquial de Rio 
Tinto. De igual modo foi apresentado um requerimento e autorizada a 
transladação dos restos mortais no Cemitério Paroquial de Fonte Boa.  -  
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14. Campanha de Sensibilização Intermunicipal para Recolha Seletiva 

e Compostagem doméstica no Cávado. Numa iniciativa da Câmara 
Municipal de Esposende para a promoção de Ações de Esclarecimento 
sobre compostagem doméstica, esta autarquia colaborou na 
implementação da campanha de sensibilização, quer através da 
divulgação da campanha e entrega dos compositores, quer na 
disponibilização das instalações da Junta em Rio Tinto e Fonte Boa para 
a realização da mesma.  ---------------------------------------------------------  

15. Dia da Mãe. Para simbolizar este dia especial “Dia da Mãe”, a Junta da 
União das Freguesias decidiu oferecer uma rosa às mães de Fonte Boa e 
Rio Tinto.  ------------------------------------------------------------------------  

16. Festa dos Santos Populares 2018. À semelhança do ano transato, esta 
União de Freguesias aderiu à iniciativa da Festa dos Santos Populares, 
contribuindo também para o recriar das Marchas Populares que congrega 
os grupos de Apúlia, de Fão, de Fonte Boa, de Rio Tinto e de Gandra. 
Para a realização desta iniciativa o executivo desta Junta de Freguesia 
decidiu disponibilizar os serviços da Junta para efeitos de planeamento 
e inscrição de aderentes, assim como, em colaboração com o centro 
social de Fonte Boa, definir em conjunto de procedimentos, 
nomeadamente na organização da marcha popular e transportes do grupo 
que insere as gentes desta União de Freguesias.  ----------------------------  

17. Eleições 2019 - Levantamento de Necessidade de Equipamento 

Eleitoral. Considerando que estão calendarizados dois atos eleitorais 
para o próximo ano, ou seja, a Eleição dos Deputados para o Parlamento 
Europeu e a Eleição para a Assembleia de República, por se encontrarem 
em mau estado de conservação, foi solicitado para a secção de voto de 
Rio Tinto, uma câmara de voto e uma urna. ----------------------------------  

18. Campanha de Sensibilização "Aldeia Segura, Pessoas Seguras. No 
âmbito da referida campanha foram disponibilizados, a esta autarquia, 
folhetos e cartazes, os quais foram afixados, nas instalações da Junta de 
Freguesia, nos locais visíveis e públicos. 

 

 


