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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. Correspondência recebida/enviada. A correspondência que deve ser do 
conhecimento da Assembleia de Freguesia constará da informação escrita do 
presidente da junta.  ----------------------------------------------------------------------------  

2. Regularização do Piso na Via Pública. Verificando-se que em alguns troços da Rua 
Cimo de Vila – Fonte Boa, o piso se encontrava abatido e susceptível de, nos dias de 
chuva, ficar alagado, foram realizados trabalhos de regularização do piso por forma 
a suprimir aquela deficiência. Foram ainda efectuados trabalhos de conservação, com 
recurso a betão betuminoso nas Ruas de Fonte Boa e Rio Tinto.  ----------------------  

3. Limpeza de Caminhos - Parque de Compostagem – Numa primeira fase,  através 
dos meios humanos e materiais ao dispor desta Junta de Freguesia, foram realizados 
trabalhos de limpeza/compactação dos resíduos/sobrantes agrícolas depositados 
parque de compostagem. Foram ainda realizados trabalhos de limpeza na Rua do 
Agueiro e na Rua da Felícia, de forma a permitir a circulação de peões e veículos. 
Numa fase posterior a Câmara Municipal disponibilizou o serviço da máquina 
retroescavadora para a limpeza de caminhos e regueiras, contudo, face às condições 
meteorológicas não terem sido as propicias somente foram efectuados trabalhos de 
limpeza/asseio no Parque de Compostagem/Outro e na Regueira de Sto. António de 
Fonte Boa ----------------------------------------------------------------------------------------  

4. Requisição de Areia/Betão Betuminoso. Em virtude da via EN 205-1 (Rua Padre 
Cândido Rodrigues Saloio e Rua D. Frei Bartolomeu dos Mártires) apresentar 
bastantes buracos, foi requisitado à Câmara Municipal de Esposende betão 
betuminoso para colocar naquelas vias e areia para efectuar trabalhos de 
regularização do piso.  -------------------------------------------------------------------------  

5. Celebração do Contrato emprego Inserção – Emissão de Seguro. No âmbito do 
Contrato emprego Inserção efectuado entre esta Junta de Freguesia e Rosa Maria 
Lima da Costa foi celebrado com a companhia Fidelidade um seguro contra 
acidentes que cubra os riscos que possam ocorrer durante e por causa do exercício 
das atividades integradas no projeto de trabalho socialmente necessário. -------------  

6. Segurança Escadório - Acesso ao Largo da Igreja Rio Tinto – Visando melhorar 
as condições de segurança e facilitar a deslocação das pessoas na passagem pelo 
escadório ao adro da Igreja de Sta. Marinha de Rio Tinto, o executivo decidiu mandar 
colocar um corrimão metálico naquele escadório.  ----------------------------------------  
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7. Pedido de instalação e reparação de Pontos de Luz. Conforme do antecedente 
foram solicitados às entidades competentes a colocação/reparação de pontos de luz 
em Fonte Boa e Rio Tinto.  -------------------------------------------------------------------  

8. Prendas de Natal. A semelhança dos anos anteriores esta Junta de Freguesia 
comparticipou na aquisição de prendas de natal para os alunos da escola, EB1 de Rio 
Tinto. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

9. PROC 370970/09.6YIPRT.1 - MASSA INSOLVENTE DE CÂNDIDO 
ESCRIVÃES & ESCRIVÃES, LDA. No âmbito do citado processo, o Dr. Ramiro 
Santos (Advogado) remeteu a esta Junta de Freguesia, a resposta da parte contrária 
à nossa oposição remetida ao Douto Juízo pelo defensor da Massa Insolvente -
“Termos em que deve ser julgada não provada e improcedente a exceção deduzida, 
concluindo-se no demais, como na Petição Inicial”.  -------------------------------------  

10. Processo 668/17.9GAEPS – Notificação. No âmbito do citado processo, a União de 
Freguesias de Fonte Boa e Rio Tinto, foi notificada do despacho de arquivamento 
relativo ao incêndio florestal ocorrido em 14/08/2018, pelas 18H05, na Rua de 
Pontizelas – Rio Tinto.  ------------------------------------------------------------------------  

11. Processo 1340/13.4BEBRG-A, Ref.ª PE 8212 - Penhora N.º 1563, de 18-11-2016.  
No âmbito do citado processo em que é exequente o Conselho de Ministros e o 
executado a União das Freguesias de Fonte Boa e Rio Tinto, foi penhorada a Viatura 
08-AF-34, Mercedes Benze, por falta de pagamento, no valor de 1.649,63€, das 
custas devidas à contestação exercida pela Ex: Junta de Freguesia de Rio Tinto 
relativamente à agregação com a Freguesias de Fonte Boa. Por se encontrar 
devidamente regularizada a quantia exequenda assim como todas as custas 
processuais inerentes ao processo foi declarada extinta a presente execução. --------  

12. Processo 09/16.2T9EPS – Pedido de Documentos. No âmbito do citado processo 
a Policia Judiciária de Braga solicitou a esta Junta de Freguesia, os documentos 
comprovativos das transferências de verbas da Câmara Municipal de Esposende para 
a Freguesia de Fonte Boa, no período compreendido entre 1 de dezembro de 2001 e 
30 de setembro de 2013, destinadas a obras/empreitadas bem como os documentos 
comprovativos das despesas realizadas com essas verbas. -------------------------------  

13. Aquisição de uma Impressora - Rio Tinto. Face à avaria comprovada na 
Impressora HP Officejet 4500P, afecta aos serviços da Junta, em Rio Tinto, foi 
adquirida uma impressora de características semelhantes, assim como, foi solicitado 
um orçamento para verificar a viabilidade da sua reparação.  ---------------------------  

14. Visita do Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Esposende a Fonte Boa 
e Rio Tinto. O Sr. Presidente da Câmara Municipal de Esposende deslocou-se a esta 
União das Freguesias para uma visita e, simultaneamente, inteirar-se do andamento 
das obras que se encontram em execução, designadamente: Fonte Boa – Garagem e 
Caixa Multibanco; Rio Tinto – Casa Mortuária e Fonte Sta. Marinha. Em relação à 
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Ponte das Rodinhas foi, por parte do Sr. Presidente da Câmara, referido que o assunto 
será tratado na reunião solicitada aos responsáveis das Infraestruturas de Portugal.   

15. Reunião com Associação Desportiva e Cultural de Rio Tinto. O executivo desta 
autarquia, conforme solicitado e após agendamento, reuniu com a direção da 
Associação Desportiva e Cultural de Rio Tinto, tendo aquela direcção elencado 
algumas das necessidades básicas para o Parque Desportivo de Rio Tinto.  Foi 
também solicitada a colaboração da Junta de Freguesia para em conjunto com a 
Câmara Municipal de Esposende, desenvolverem um projeto para a resolução das 
deficiências básicas daquele Parque Desportivo. Foi ainda abordado o Programa de 
Reabilitação de Instalações Desportivas (PRID) 2018 cuja candidatura se encontra 
em aberto.  ---------------------------------------------------------------------------------------  

16. Reunião com a Diretora da Escola EB1/JI de Rio Tinto. Em reunião convocada 
pela diretora da Escola EB1/JI de Rio Tinto, relativa à Componente de Apoio à 
Família (CAF) com a presença do executivo desta autarquia, das auxiliares de apoio 
à família e do presidente da Comissão de Pais da EB1/JI de Rio Tinto, foram 
abordados assuntos relacionados com a inscrição de alunos para o próximo ano 
lectivo. Foi também abordado a possibilidade de criação dum centro de estudo, a 
funcionar fora do horário lectivo, para apoio aos alunos.  --------------------------------  

17. Regularização extraordinária de vínculos precários na Administração Pública 
– Lei n.º 112/2017, de 29 de dezembro (PREVPAP). Após análise e apresentação 
da PROPOSTA relativa à regularização extraordinária de vínculos precários na 
Administração Pública – Lei n.º 112/2017, de 29 de dezembro (PREVPAP) o órgão 
executivo desta União de Freguesias deliberou, por unanimidade dos membros 
“Iniciar o procedimento para a regularização automática das situações constantes na 
proposta e notificar, pessoalmente, os interessados do procedimento concursal”. Para 
aquele efeito, foi publicado o Procedimento Concursal da Regularização 
extraordinária dos Vínculos Precários na Bolsa de Emprego Publico (BEP) e no site 
da Junta de Freguesia assim como, foram notificados os trabalhadores que reuniam 
as condições exigidas para aquele ato.  -----------------------------------------------------  

18. Formação Profissional. Para a prossecução da formação “Aplicação de Produtos 
Fitofarmacêuticos” foi solicitada a utilização, para os dias 4/5 e 26/27 de abril, das 
instalações da Junta de Freguesia, designadamente, a sala de aulas - Fonte Boa e 
salão nobre “Cogno Melo” - Rio Tinto. Para este efeito foram autorizadas as 
respectivas utilizações. ------------------------------------------------------------------------  

19. Concessão de Terreno para sepultura perpétua. Foram apresentados os seguintes 
requerimentos, para a concessão de terreno destinado a sepultura perpétua no 
Cemitério Paroquial de Rio Tinto:  ----------------------------------------------------------  

19.1. Requerimento em nome de Laura Ferreira de Miranda Figueiredo, para 
concessão de um terreno destinado a sepultura perpétua – Concessão de 
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terreno no Talhão Esquerdo, 1.ª fila, sepultura n.º 6 (parte nova) - Emitido 
Alvará N.º 01/2018; --------------------------------------------------------------------  

19.2. Requerimento em nome de Bernardo Quintas Gomes, para concessão de um 
terreno destinado a sepultura perpétua – Concessão de terreno no Talhão 
Esquerdo, 1.ª Fila, sepultura n.º 7 (parte nova) - Emitido Alvará N.º 02/2018;   

19.3. Requerimento em nome Américo Ferreira de Miranda, para concessão de um 
terreno destinado a sepultura perpétua – Concessão de terreno no Talhão 
Esquerdo (parte nova), 1.ª fila, sepultura n.º 8 – Emitido Alvará n.º 3/2018;  -  

19.4. Requerimento em nome José Maria de Sousa Pereira para concessão de 
terreno destinado a sepultura perpétua – Concessão de terreno no Talhão 
Esquerdo (parte nova), 2.ª fila, sepultura n.º 1 – Emitido Alvará n.º 4/2018;  

19.5. Requerimento em nome Álvaro Miranda Pereira para concessão de terreno 
destinado a sepultura perpétua – Concessão de terreno no Talhão Esquerdo 
(parte nova), 2.ª fila, sepultura n.º 2 – Emitido Alvará n.º 5/2018;  -------------  

19.6. Foi ainda apresentado um requerimento para averbamento de uma sepultura 
perpétua, proveniente do Alvará n.º 09/2012, relativo à cedência da referida 
sepultura (parte velha), no Cemitério Paroquial de Fonte Boa, a Maria 
Fernanda Vinha da Fonte Campos. --------------------------------------------------  

20. Indicação de Cadastro dos espaços públicos existentes na Freguesia. Na 
sequência dos trabalhos para a Valorização do Território do Município de Esposende 
e no âmbito do Turismo, a Câmara Municipal tem vindo a efetuar um cadastro dos 
espaços públicos existentes comumente designados por “parque para merendas” ou 
para “pic-nic”. Relativamente a esta solicitação, esta autarquia, indicou, os seguintes: 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

20.1. Em Fonte Boa - Parques da Torta e da Proriver – Barca do Lago. --------------  
20.2. Em Rio Tinto - Parques do Marachão e da Fonte de Sta. Marinha; -------------  

21. Colaboração na Associação Via Veteris. A Associação Via Veteris efetuou no 
passado dia 17 de fevereiro, com início em de S. Pedro de Rates e passagem na Barca 
do Lago, a primeira etapa de uma peregrinação a Santiago de Compostela. De forma 
a restabelecer as energias dos peregrinos e de lhes proporcionar um reforço 
alimentar, na pausa antes da travessia do rio Cávado, na Barca do Lago, aquela 
associação, via e-mail, solicitou a esta autarquia colaboração com a oferta de frutas 
e água aos peregrinos.  -------------------------------------------------------------------------  

22. Reunião com o Executivo Municipal e os autarcas das Juntas de Freguesias de 
Esposende. De forma a debater assuntos de interesse mútuo e relevantes para a 
estratégia do Concelho, no passado dia 23 de fevereiro realizou-se uma reunião entre 
o executivo Municipal e os autarcas das Freguesias. Em representação da UF de 
Fonte Boa e Rio Tinto estiveram presentes o Sr. Presidente, Carlos Escrivães e o 
Tesoureiro, Fernando Martins. Na reunião foram abordados assuntos relacionados 
com a limpeza de matas (estabelecidas novas exigências às populações e às 
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autarquias, por via dos incêndios que assolaram o país, no ano passado). Esta reunião 
serviu, ainda, para debater assuntos relacionados com a Educação e Cultura, assim 
como foram estabelecidas as regras dos acordos de execução, a segurança em 
recintos desportivos e parques infantis e outros assuntos de caráter geral, transversais 
aos interesses de todas as Juntas de Freguesia e da edilidade esposendense. Foram, 
ainda, debatidas, formas de agilização e normalização de procedimentos, relativos 
aos pedidos de apoio das Juntas de Freguesia. Decorrente do processo de 
modernização administrativa e de gestão de recursos, desencadeada pela Câmara 
Municipal de Esposende, que visa adaptar a estrutura orgânica às necessidades do 
Município e, ainda, a questão da regularização da situação dos trabalhadores 
precários que também diz respeito a algumas Juntas de Freguesia.  --------------------  

23. Programação das Oficinas de Férias da Páscoa 2018. O Centro de Educação 
Ambiental de Esposende numa iniciativa inserida no âmbito do seu Plano de 
Atividades promoveu as Oficinas de Páscoa 2018. O CATL de Rio Tinto participou, 
com 20 crianças, nas atividades lúdico-pedagógicas relacionadas com o ambiente, 
artes plásticas, desporto, entre outras.  ------------------------------------------------------  

24. Pedido de Sinalização e Placas Toponímicas.  Apurando-se que, em algumas das 
ruas da União de Freguesias, existem placas em falta ou degradas, após o 
levantamento das necessidades, foram as mesmas requisitadas à Câmara Municipal 
de Esposende.  ----------------------------------------------------------------------------------  

25. Prestação de Contas relativas ao ano 2017 – Proposta. Foram apresentados os 
documentos contabilísticos para aprovação da Prestação de Conta do ano 2017. 
Foram as mesmas aprovadas por unanimidade.  -------------------------------------------  

26. Acordo de Execução para a Concretização da Delegação Legal de Competências 
da Câmara Municipal de Esposende na União das Freguesias de Fonte Boa e 
Rio Tinto. Com vista à celebração do Acordo de Execução para a concretização da 
delegação legal de competências, aprovado pelos órgãos executivo e deliberativo do 
Município, e remetido, para sua validação a proposta de Acordo, esta Junta de 
Freguesia. ----------------------------------------------------------------------------------------  

27. Actualização/Elaboração dos Regulamentos que regem a União das Freguesias 
Após análise dos regulamentos que regem esta União de Freguesias averiguou-se 
que alguns deles carecem de actualização e, outros, face aos serviços 
prestados/executados, pela Junta de Freguesia, carecem de regulamentação. Neste 
âmbito, o executivo da Junta de Freguesia decidiu, em conformidade com a 
legislação em vigor, proceder à actualização dos existentes, assim como, produzir os 
demais regulamentos, necessários à vivência da autarquia.  -----------------------------  

28. Multibanco, Garagem e Fonte de Sta. Marinha. Relativamente do Multibanco, 
após a obtenção dos demais pareceres, em conformidade com a legislação em vigor, 
assim como, das vistorias técnicas (na parte que se refere à segurança e à colocação 
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de grelhas para ventilação) segundo informação da entidade bancária prevê-se para 
breve a assinatura do protocolo para a instalação e funcionamento de um terminal 
multibanco. Quanto ao edifício (garagem) o mesmo encontra-se concluído, faltando, 
somente, a ligação eléctrica. No que se refere à Fonte de Sta. Marinha as obras de 
melhoramento encontram-se concluídas. Assim e face ao descrito prevê-se para 
breve as respetivas inaugurações.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


