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Exmo. Srº. 

José Manuel Carreira Gonçalves 

Presidente da Assembleia de Freguesia 

da União das Freguesias de Fonte Boa e Rio 
Tinto 

 

 

Informação Escrita do Presidente da Junta de Freguesia  

 

Exmo. Srº. 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 21 Setembro de 2021 
a 20 de janeiro de 2022. 

              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/higienizante, definidos nos planos de 
higienização, às escolas do 1.º ciclo do ensino básico, assim como, aos estabelecimentos de 
educação pré-escolar.  ----------------------------------------------------------------------------------  

2. Reunião EB1 Fonte Boa – Após o início do ano letivo da Escola EB1/JI de Fonte Boa, a 
convite da Coordenadora da EB de Fonte Boa, o Presidente da Junta manifestou a 
disponibilidade desta autarquia, em colaborar, dentro do quadro legal das competências 
atribuídas às Juntas de Freguesia, para o melhor funcionamento das escolas. -----------------  

3. Visita/Reunião Em 15 de dezembro de 2021, na Escola Básica de Fonte Boa, a Sra. 
Vereadora da Educação, (Eng.ª Alexandra Roeger), acompanhada pelos Técnicos - 
Valdemar Faria, Dra. Carla Dias, Eng.ª Marta Barros - visitou a escola Básica de Fonte Boa 
reunindo com o Presidente da Junta de Freguesia (Carlos Escrivães), o diretor do 
Agrupamento (Doutor Manuel Meira) e as diretoras da Escola (Prof. Natércia Pereira) EB1 
de Fonte Boa e a Prof (Lúcia Araújo Alves) de EB1 de Rio Tinto. Na reunião foram 
abordados alguns assuntos, entre os quais, as necessidades de alguns materiais essenciais, 
nomeadamente os quadros “interativos”, a reparação do alarme, bem como a necessidade 
de reforçar a rede da Internet, a vedação do espaço interior da escola (Fonte Boa), 
substituição da cobertura da entrada, poda das árvores e a situação do ringue, visto ter sido 
alvo de vandalismo com fechaduras arrombadas, lixo espalhado etc. Pela Sra. Vereadora, 
da Educação foi abordada a questão do ringue, designadamente sobre a existência de algum 
protocolo antigo referente à sua utilização e, no caso de não existência, sugeriu a elaboração 
dum novo: Sugeriu também para a sensibilização, colocação de câmaras de filmar e de 
avisos com as regras de utilização do ringue. -------------------------------------------------------  

4. Atos de Vandalismo - Foi Reportada, pela Coordenadora da EB de Fonte Boa, a esta Junta 
de Freguesia, o acto de vandalismo ocorrido durante o fim-de-semana (20/21NOV2021) na 
EB1 de Fonte Boa. A GNR tomou conta da ocorrência.  ------------------------------------------  

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 (25 de Outubro de 2021). Devido à actual situação de pandemia 
causada pelo Coronavírus (COVID-19) a recolha de sangue recorreu na Junta de Freguesia 
de Fonte Boa. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

2. SNS 24 Balcão: - No âmbito do Protocolo de Colaboração celebrado, no âmbito do 
“Protocolo de Colaboração – Freguesias - SNS24 Balcão” entre os SPMS - Serviços 
Partilhados do Ministério da Saúde, E.P.E., a ARS, I.P. - Administração Regional de Saúde 
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do Norte, I.P. e o ACES - Agrupamento de Centros de Saúde Aces Cávado III - Barcelos 
Esposende foi reportado aqueles serviços, via e-mail (03NOV2022), uma manifestação de 
descontentamento em relação ao serviço digital do SNS 24 Balcão por impossibilidade em 
aceder aos seus conteúdos.  ----------------------------------------------------------------------------  

3. Vespas asiáticas – Em conformidade com o determinado, aquando da detecção de um ninho 
de “vespa asiática” pela comunidade local, foram reportados, aos serviços da Protecção 
Civil da Autarquia de Esposende, localizações de existência desses ninhos para à 
semelhança dos procedimentos que têm vindo a ser praticados, se proceder à sua 
exterminação designadamente: - Rio Tinto - Rua de Cervães (Junto Habitação); Rua Manuel 
Faria e Silva (carvalho); Rua das Pontizelas (castanheiro); Quinta dos Silvas - Marachão 
(Pinheiro); Caminho de Pontizelas (Pinheiro); Rua Padre João José Gonçalves (Pinheiro); 
Rua da Fonte (Figueira); Rua Manuel Faria e Silva (residência); - Em Fonte Boa - Rua D. 
José Vasquinho (Quintal); Rua do Carreiro (Sobreiro); Rua Cândido Vinhas (Quintal); Rua 
Padre José Gonçalves (Arvore).Recolha de Animal – Foi reportado aos serviços da CM de 
Esposende - Sr. Veterinário Municipal de Esposende – a verificação de algumas situações 
de “possível” abandono de animais (cães e gatos), designadamente: Fonte Boa: - Recolha 
e/ou verificação da existência de chip de um cão, errante na Av. ª da Igreja; - Recolha de 
dois cães bebés que se encontram junta da escola EB1; - Recolha de uma ninhada de gatos, 
abandonados via publica. -------------------------------------------------------------------------------  

C - ACÇÃO SOCIAL/IPSS/INSTITUIÇÕES (APOIO INSTITUIÇÕES) 

“A Junta de Freguesia de Fonte Boa e Rio Tinto com as competências atribuídas pela Lei N.º 

75/2013 tem vindo, dum modo geral, a dar resposta a todos os pedidos de apoio solicitados quer 
no domínio da educação e da cultura quer nos tempos livres, do desporto e lazer, a todas as 
Instituições S/Fins Lucrativos de Fonte Boa e de Rio Tinto”. -----------------------------------------  

1. Feirinhas Solidária. A Associação Pais e Encarregados de Educação Fonte Boa, com a 
finalidade de angariação verbas para as suas actividades, solicitou a ocupação da Avenida 
da Igreja (Zona destinado ao estacionamento), assim como, a requisição dum stand para a 
realização da Feirinha Solidária destinado a venda de diversos artigos (24 de Outubro de 
2021). No âmbito do apolo prestado às juntas de freguesia foi solicitada/requisitada o stand 
à CM de Esposende. ------------------------------------------------------------------------------------  

2. Dar vida aos anos - A Esposende 2000 e a Câmara Municipal têm vindo a dinamizar o 
Programa “Dar Vida aos Anos”, direcionado para a população do concelho com mais de 65 
anos. Este programa, que inclui as modalidades de natação, hidroginástica, ginásio e aulas 
de grupo, é desenvolvido nas Piscinas Foz do Cávado e Municipais de Forjães, para além 
de outros espaços nas freguesias, onde um profissional da atividade física desenvolve um 
programa direcionado à população alvo, tendo por base os princípios e objetivos do 
programa. Este Programa “Dar Vida aos Anos”, dirigido à população sénior do concelho. 
A Junta de Freguesia, como parceira, disponibilizou-se a participar e apoiar os utentes com 
a inscrição, no transporte dos interessados (se necessário) e na cedência dum espaço para a 
continuidade do Programa “Dar Vida aos Anos” a retomar em 2 de novembro de 2021. ---  
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3. Oferta/Fornecimento de Castanhas Fonte boa e de Rio Tinto, (Magusto 2021 – S. 
Martinho) - Considerando que o Dia de S. Martinho está enraizado na tradição das 
instituições/coletividades e esta tem por objectivos, entre outros, a preservação e a partilha 
dos saberes populares junto da comunidade local. À semelhança dos anos anteriores, esta 
autarquia comparticipou na aquisição das castanhas e sumos para a realização do tradicional 
magusto no Dia de S. Martinho das escolas “EBI/JI de Fonte Boa e de S.ta Marinha de Rio 
Tinto”, bem como na aquisição de 40 kg de castanhas para o Grupo de Jovens Nova Era de 
Fonte Boa e 20 kg de castanhas para o Grupo de Jovens Água-Viva, de Rio Tinto. ----------  

4. Cedência de Espaço “Salão Nobre” - A pedido da Associação Desportiva, Recreativa e 
Cultual de Fonte Boa (ADRCFB) a junta de freguesia cedeu as suas instalações, 
designadamente, do “Salão Nobre da Junta de Freguesia, em Fonte Boa”, para realizar em 
13NOV2021, pelas 11:00 horas, a sua Assembleia Geral. -----------------------------------------  

5. Ocupação de Espaços públicos. O Grupo de Jovens Nova Era, em colaboração com o ACR 
e com o Rancho Folclórico, de Fonte Boa, com a finalidade de angariação verbas para as 
suas atividades (Jornadas da Juventude), solicitou a esta Junta de Freguesia a ocupação da 
Avenida da Igreja (Zona destinado ao estacionamento) para a realização dum magusto no 
dia 14 de Novembro de 2021. De igual modo, o Grupo de Jovens Água-Viva, de Rio Tinto, 
com a finalidade de manter vivo o tradicional Magusto de S. Martinho, solicitou a ocupação 
do Adro da Igreja para a realização dum magusto no dia 14 de Novembro de 2021. ---------  

6. Feirinha de Natal/ Domingo Doce. A Feirinha de Natal, é uma prática levada a cabo pela 
Associação de Pais da EB1 / JI de Fonte Boa e o Domingo Doce pela Associação de Pais 
de Rio Tinto. Com a finalidade de angariação verbas para as diversas atividades escolar, 
designadamente, a aquisição de material/equipamento escolar, visitas de estudo, etc. As 
Associações, entidades organizadoras da tradicionais “Feirinha de Natal” em Fonte Boa e 
“Domingo Doce” em Rio Tinto, solicitaram a ocupação dum espaço, na zona destinado ao 
estacionamento, para a instalação no dia 8 de dezembro em Rio Tinto e 12 de dezembro de 
2021 em Fonte Boa, dum stand destinado a venda de diversos artigos. -------------------------  

7. Almoço de Natal. O Almoço de Natal é uma prática corrente levada a cabo pela Associação 
de Pais e Encarregados de Educação de Fonte Boa (APEEFB) e pelo Centro Social e 
Paroquial de Fonte Boa (CSPFB), exceptuando o ano de 2020 que, devido à Pandemia 
“Covid – 19”, não se realizou. A APEEFB com a finalidade de proporcionar, em 17 de 
dezembro de 2021, um almoço natalício aos alunos da EB1 / JI de Fonte Boa, solicitou a 
esta Junta de Freguesia, a oferta de cinco pães de ló. ----------------------------------------------  

8. Deservagem Campo de Jogos (Campo do Cedro, em Fonte Boa) - A Associação Desportiva 
Recreativa e Cultural de Fonte Boa (ADRCFB), via e-mail (22NOV2021), solicitou a 
colaboração, desta Junta de Freguesia, para a manutenção/limpeza do Campo de Jogos 
(Campo do Cedro) através da deservagem c/pulverização de herbicida no terreno de jogo e 
junto dos balneários. 
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D - AMBIENTE E ENERGIA 

1. Pontos de Luz - Conforme do antecedente foram solicitados às entidades competentes a 
colocação de novas luminárias (novos pontos de luz), assim como, a colocação/reparação 
de pontos de luz, em Fonte Boa e Rio Tinto  --------------------------------------------------------  

2. Recolha de Plásticos - A exemplo do passado e com o objetivo de sensibilizar a população 
a preservar o meio ambiente, esta autarquia, em parceria com a Esposende Ambiente, 
dinamizou uma campanha 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. Ecoponto – Foi solicitado à Esposende Ambiente a colocação um ecoponto para a Rua D. 
Frei Bartolomeu dos Mártires - Fonte Boa.  ---------------------------------------------------------  

4. Iluminação de Natal - Com o aproximar da época natalícia e à semelhança dos anos 
anteriores a Junta de Freguesia procedeu à colocação de iluminação de Natal e de cartaz de 
boas festas, nas zonas mais simbólicas das freguesias. De realçar que a Câmara Municipal 
de Esposende deliberou atribuir um apoio a todas as juntas de freguesia para a decoração e 
iluminação de Natal nas suas freguesias (15 freguesias). ------------------------------------------  

E - ESPAÇO PÚBLICO  

No âmbito do apoio às juntas de freguesia foi solicitado à CM Esposende: 

1. Sinais de Transito – De forma a efectuar a manutenção das vias (limpeza de sargentes 
e bermas) em segurança, foi solicitado à CM Esposende a cedência alguns sinais de 
trânsito, designadamente: 2 sinais - trabalhos na via; 2 sinais - passagem estreita (um em 
cada sentido); 2 sinais - proibição de exceder os 30 Km/h. ------------------------------------  

2. Postura de Transito – Foi solicitado à CM de Esposende a analise/elaboração de uma 
nova postura de trânsito, assim como, a colocação de alguns sinais na E. N. 205-1. ------   

3. Armário – A cedência dum armário em ferro – encontra-se na Escola de Fonte Boa e 
não está a ser utilizado (guardar alguns materiais/ferramentas, existentes na garagem 
desta Junta).  ------------------------------------------------------------------------------------------  

4. Massa Asfáltica - Por forma a manter-se as condições mínimas de acessibilidade e 
segurança foi solicitado à CM Esposende 7 sacos de massa asfáltica, para aplicação na 
rua, Rua das Pontizelas, em rio Tinto.  -----------------------------------------------------------  

F - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUDICIAIS E FINANCEIROS 

1. Pedido de Verba. No âmbito do apoio financeiro às Juntas de Freguesia foi remetido, à 
CM de Esposende, via e-mail o pedido de verbas referentes aos seguintes serviços: - Fonte 
Boa - Lavar, Reparar e Pintar Muros do Cemitério; - Remodelação do Interior e Exterior da 
Sede da Junta de Fonte Boa; - Alargamento de Parte do Troço na Rua Parque da Torta; - 
Pavimentação da Rua dos Picoutos; - Iluminação de Natal; - Rio Tinto - Execução 
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Reposição e Manutenção Calçadas; - Pavimentação da Rua Manuel Faria e Silva; - Grade 
de Protecção na Ponte das Rodinhas; Pavimentação   Rua do Souto; - Iluminação de Natal.  

2. Averbamento de Sepulturas Perpétuas. Apresentação de dois (2) requerimentos para 
averbamentos de sepultura perpétua no Cemitério Paroquial de Fonte Boa. Foram 
emitidos os respectivos alvarás. --------------------------------------------------------------------  

3. Concessão de Terreno P/Sepultura Perpétua – Apresentação de um requerimento para a 

concessão de terreno destinado a sepultura perpétua no cemitério Paroquial de Rio Tinto. 
Foi emitido o respetivo alvará. ---------------------------------------------------------------  

4. Exumação / Transladação de Ossadas. Apresentação de dois (2) requerimentos para a 

exumação/transladação das ossadas. Serviço realizado no Cemitério Paroquial de Fonte 
Boa.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

5. Processo: 5778/20.2T8VNF - Em conformidade com a decisão do Tribunal Judicial da 
Comarca de Braga (Juízo de Execução de V. N. de Famalicão – Juiz 3), a Junta de Freguesia 
(cf. Acta de Audiência Final de 18-05-2021 e Nota Discriminativa PE 48/2020 – 
Apuramento de Responsabilidades) ficou obrigada ao pagamento integral da dívida (até ao 
montante de 46.084,00 €) relativa ao Processo n.º 370979/09.6YIPRT.1 (sentença 
transitada em julgado) em prestações iguais, mensais e sucessivas (N.º 5.º da Acta de 
Audiência Final). Face a esta decisão foi efetuada a transferência bancária no valor de 
1.000,00 € relativa à 5.ª prestação (Outubro/2021), contudo as penhoras relativas aos 
saldos bancários (15.991,11 € da CGD e 1.331,11 € da CA), e à retensão trimestral de 20 % 
dos FFF-DGAL (2.974,00 €) ainda não foram concretizadas pelo que foi solicitado os 
serviços do nosso assistente no processo (advogado) para solucionar, junto das entidades 
competentes, o caso. Valores: Saldo Bancários Penhorados - 17.322,22€ - Retensão 
Trimestral 20% DGAL – 11.897,00 €; Prestações – 5.000,00€. ----------------------------------  

6. Processo: 182/21.8T9EPS – Em conformidade com o solicitado foi remetida ao 
Procuradoria da República da Comarca de Braga Departamento de Investigação e Ação 
Penal – Secção de Esposende Palácio da Justiça, cópia da ATA n.º 16, de 29 de junho. -----  

 

G - MOBILIDADE, TRANSPORTES E SERVIÇOS  

1. Ecovia do Cávado e do Homem – Troço Fão - Fonte Boa (Ponte da A 28 - Covas 
do Grilo).  Com a colocação do piso, na ponte metálica a ligação desta fase da Ecovia 
do Cávado e Homem encontra-se concluída (CM de Esposende - Plano de 
Investimento para as Freguesias. ------------------------------------------------------------  

2. Rua de Mateus – Encontram-se a decorrer os trabalhos de reperfilamento e 
alargamento da 1.ª Fase da Rua de Mateus (CM de Esposende - Plano de 
Investimento para as Freguesias). Este reperfilamento somente se tornou possível face 
à cedência dos proprietários duma facha de terreno para alargamento da citada rua, contudo, 
esta cedência ao domínio público, “obrigam” a Junta de Freguesia a suportar os encargos 
com a execução de algumas obras necessárias àquele objetivo, designadamente: - 
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Desmontagem/Montagem duma estrutura metálica (Estufa Agrícola); - Execução de 
Ramal/Instalação Eléctrica; - Mudança de postes para transmissão de electricidade (Postes 
em Betão); - Desmontagem/Montagem de Central de exploração composta por quadro de 
sondas, quadro de apoio e quadro principal (Cabina). --------------------------------------------  

H - RECURSOS HUMANOS / FORMAÇÃO 

1. - Considerando que durante a vigência do contrato de emprego e inserção (CEI), no período 
de 01OUT2020/30SET20210, a trabalhadora (Fátima Mouquinho) demonstrou reunir as 
qualificações, competências e capacidades julgadas necessárias e suficientes para o 
desempenho das funções correspondentes ao posto de trabalho a ocupar, e ainda, tendo em 
consideração a sua habilitação legal para a condução de viaturas ligeiras foi, face à 
necessidade urgente de assegurar o funcionamento e execução de serviço determinado desta 
freguesia (aumento excecional e temporário da atividade) que não dispõe de recursos 
humanos suficientes que permitam garantir essas necessidades, nomeadamente na área de 
higiene, de limpeza e conservação, celebrado um contrato de trabalho em conformidade 
com o mapa de pessoal  para o ano de 2021. --------------------------------------------------------  

2. - Incapacidade Temporária - Foi remetido via E-mail (24NOV2021) cópia da Participação 
de Acidente de Trabalho (ocorrida em 22NOV2021) e Informação da Incapacidade 
Temporária (23NOV2021 a 30NOV2021) à Divisão de Saúde, Sustentabilidade e 
Auditoria” da CM de Esposende relativa ao trabalhador dos quadros da CM Esposende e 
em regime de mobilidade nesta Junta de Freguesia (Manual Santil). ----------------------------  

3. - 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 3.º 
Curso. (Em virtude das ações conducentes à prevenção e controlo do COVID-19 (SARS-
CoV-2), as atividades formativas presenciais tiveram inicio em Janeiro de 2022. ------------  

6 – Curso da Aplicação de Produtos Fitofarmacêuticos - De acordo com o Decreto-Lei n.º 
173/2005 de 21 de outubro os aplicadores de produtos fitofarmacêuticos nas explorações 
agrícolas e florestais devem possuir formação adequada, dispondo de um certificado de 
frequência de formação na área da Aplicação de Produtos Fitofarmacêuticos, reconhecida 
pela respetiva Direção Regional de Agricultura. A Junta de Freguesia de Fonte Boa e Rio 
Tinto, em colaboração com a Entidade Formadora, disponibiliza os meios necessários para 
a realização do referido curso. (Em virtude das ações conducentes à prevenção e controlo do 
COVID-19 (SARS-CoV-2), as atividades formativas presenciais tiveram inicio em Janeiro 
de 2022.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 


