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Aos vinte e dois dias do mês de Abril de dois mil e dezasseis, pelas vinte e uma horas e trinta

minutos, reuniram-se, na sede da Junta de Freguesia de Fonte Boa, em sessão ordinária, os

Membros da Assembleia da União de Freguesias de Fonte Boa e Rio Tinto, a fim de deliberarem

sobre a segui nte ordem de tra baIhos :----------------------------------------------------------------------------

Ponto Um - Leitura da Ata da sessão anterior;-----------------------------------------------------------------

Ponto Dois - Período de Antes da Ordem do dia;--------------------------------------------------------------

Ponto Três - Informação escrita do Sr. Presidente da Junta da União de Freguesias; ---------------

Ponto Quatro - Prestação de contas do ano de 2015 - Proposta;-----------------------------------------

Ponto Cinco - Outros assuntos de interesse local e do âmbito desta Assembleia;--------------------

Ponto Seis - Inte rve nção do P ú blico. -----------------------------------------------------------------------------

Estiveram presentes na sessão ordinária os membros da Assembleia Andreia Escrivães, Fátima

Escrivães, João Faria, Márcia Hipólito, Ricardo Azevedo e Raúl Via na. Estiveram igualmente

presentes os membros da Junta da União de Freguesias, Anabela Paturro, Carlos Escrivães e José

FiIipe Jesus. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Antes de iniciar a reunião, João Faria, Presidente da Assembleia, informou que Joana Gonçalves

apresentou a renúncia do mandato, tendo então tomado posse, em sua substituição, Fátima

Escrivães. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Começando pelo ponto um da ordem de trabalhos, Andreia Escrivães procedeu à leitura da ata

da sessão anterior, que depois de apreciada foi submetida a votação tendo sido aprovada com

três votos a favor de Andreia Escrivães, João Faria e Ricardo Azevedo, zero votos contra e três

abstenções de Fátima Escrivães, Márcia Hipólito e Raúl Viana.----------------------:---------------------

Antes de entrarmos no segundo ponto, Fátima Escrivães pediu a palavra ao Presidente da

Assembleia, João Faria, para informar que os elementos do CDS-PP queriam entregar uma

proposta com voto de pesar pelo falecimento do Sr. Teodósio Gomes Gonçalves, avô do membro

desta Assembleia, Sara Herdeiro, sendo a mesma aceite e colocada a votação, sendo aprovada

por unanimidade. O Presidente da Assembleia, João Faria, informou que a proposta iria ser

anexada à ata. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

O segundo ponto da ordem de trabalhos prosseguiu com o pedido de palavra por parte de

Márcia Hipólito, que solicitou informações sobre a situação do café junto ao campo de futebol

de Rio Tinto. O Sr. Presidente da mesa da Assembleia de Freguesia passou então a palavra ao Sr.
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Presidente da Junta que, em resposta a Márcia Hipólito referiu que já solicitaram vários

orçamentos e que depois de os ter em sua posse irá adjudicar apenas um. Sublinhou ainda, que

na próxima reunião já deve ter a obra feita, uma vez que se trata de uma obra não muito

d ispendiosa nem difíci I. ----------------------------------------------------------------------------------------------

No ponto três da ordem de trabalhos, foi concedida a palavra ao Sr. Presidente da União de

Freguesias, Carlos Escrivães, que no uso dela procedeu a uma leitura rápida do documento

distribuído aos membros da Assembleia de Freguesia, sobre as atividades e assuntos resolvidos

desde a última Assembleia aproveitando para esclarecer alguns pontos que considera mais

importantes tais como: o processo que opõe a Massa Insolvente de Cândido Escrivães à Junta

de Fonte Boa cuja sentença saiu no dia 14 de Março condenando a Junta a pagar perto de €

11.000,00, sendo que o advogado irá recorrer no que diz respeito aos juros que não considera

devidos, uma vez que sempre assumiu que devia este valor; a venda do terreno no Caminho do

Girão e aquisição de outro terreno que se localiza no alinhamento da ribeira; a aquisição de uma

carrinha, de uma cisterna e de uma capinadeira; reparação da rede de águas pluviais na Rua

Padre Cândido, junto à paragem de autocarro, com a colocação de tubos para que ocorresse o

normal escoamento das águas, bem como a pavimentação, entre outros. Foi ainda apresentada

a situação financeira em 31 de Março de 2016 sendo o saldo positivo de € 15.393,84 (quinze mil,

trezentos e noventa e três euros e oitenta e quatro cêntimos). -------------------------------------------

No ponto número quatro da ordem de trabalhos, o Presidente da Assembleia de Freguesia, João

Faria, concedeu a palavra ao Presidente da Junta de Freguesia, Carlos Escrivães, que apresentou

os documentos de prestação de contas do ano de 2015 aos presentes. De seguida, o Presidente

da Assembleia questionou se os membros teriam alguma dúvida que entendessem dever ser

esclarecida, tendo, a tal interpelação, sido dada resposta negativa por parte dos membros da

Assembleia de Freguesia. Assim sendo, colocaram-se os documentos à votação, tendo os

mesmos sido aprovados por maioria com três votos a favor de Andreia Escrivães, João Faria e

Ricardo Azevedo, três abstenções de Fátima Escrivães, Márcia Hipólito e Raúl Viana e O votos

contra. ------------ ---------------------------------- ---------------------------------------------------- ------------------

No ponto cinco da ordem de trabalhos foi pedida a intervenção por parte de Raúl Viana que

questionou o Presidente da Junta da União de Freguesias sobre a venda do terreno no caminho

do Girão e se o poderia fazer, qual o artigo do Regimento que dava autorização para isso.

Continuou, questionando qual o valor gasto na aquisição da cisterna e capinadeira e para

quando o multibanco e a conclusão das passadeiras. Fátima Escrivães também pediu a sua
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intervenção para solicitar o acesso à sentença e ao recurso do processo que opõe a Massa

Insolvente de Cândido Escrivães à Junta de Fonte Boa. O Sr. Presidente, Carlos Escrivães,

respondeu dizendo que estão a pedir a avaliação do terreno e que irão trazê-lo para a assembleia

para ser decidido, o multibanco vai ser colocado definitivamente perto do placar eletrónico.iao

lado do centro e, no que concerne ao valor gasto na cisterna e capinadeira, o Presidente

esclareceu que tem faturas de compra mas que foi a Câmara Municipal que ajudou na aquisição

destes equipamentos, ficando a cisterna por ( 4.250,00 e a capinadeira por (400,00.

Relativamente às passadeiras, vai ver se o fazem o quanto antes. O Presidente da Assembleia,

João Faria, em resposta a Fátima Escrivães, informou que os documentos solicitados podem ser

pedidos ao advogado, no entanto não sabe se é viável, visto o processo ainda estar em curso.

Assim, o executivo comprometeu-se a falar com o advogado da Junta para saber se é possível

trazer os documentos para a próxima assembleia. -----------------------------------------------------------

Finalmente, no ponto número seis dedicado à intervenção do público pediram a palavra os Srs.

António Unhares, Nuno Pontes e José Carreira. Dada a palavra ao Sr. António Unhares, este

perguntou ao Sr. Presidente da União de Freguesias se já tinha encontrado a placa dos anteriores

Presidentes de Junta para colocar na sede da Junta de Freguesia de Fonte Boa, e que em caso

afirmativo, pediu para a enviarem para a sua casa para ele proceder ao seu arranjo. Continuou

dizendo que os jardins da Capela da Senhora da Graça precisam de manutenção porque estão

feios, e que se aceitarem oferece as oliveiras e uns chorões cor-de-rosa, questionou ainda,

quanto à situação das casas de banho na Barca do Lago, informou que na sua opinião as casas

de banho do lado esquerdo deveriam ser demolidas e ficar só as do lado direito, por último

referiu que as árvores estão a tapar o símbolo dos ex-cornbatentes. Passada a palavra ao Sr.

Nuno Pontes este começou por informar que as passadeiras não podem ser muito estreitas mas

sim longas por causa do ruído, que espera que o multibanco chegue a Fonte Boa e relembra que

o cemitério de Rio Tinto precisa de uma proteção. Na sua modesta opinião, o Sr. Presidente

devia pedir uma auditoria externa ao anterior executivo da Junta de Freguesia de Fonte Boa

porque aparentemente houve uma perda de rasto de dinheiro associado ao caso do processo

exposto anteriormente, este foi transferido e ninguém sabe para onde e, por último, questiona

novamente a secretária da Junta sobre os recibos da prestação de serviços do despejo das

fossas. Por fim, tomou então a palavra o Sr. José Carreira que começou por questionar se o café

junto ao campo de futebol de Rio Tinto é da Junta de Freguesia, felicitou a União de Freguesias

pela limpeza dos caminhos, no entanto acha que foram feitas fora do tempo porque choveu e
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os caminhos ficaram cheios de lama, questionou como estavam os 6 terrenos para fazer a

escritura e, por último, disse que gostaria de saber o que é que a Junta dá ao Centro Social. -----

Tomou a palavra o Sr. Presidente da União de Freguesias para responder ao Sr. António Unhares,

dizendo que já encontraram a placa e que o executivo vai reunir e pensar no assunto, no que diz

respeito às casas de banho informou que não vai demolir nada porque ainda não tem o projeto

da ecovia e receia que ao demolir depois tenha que o construir novamente por constar no

projeto, por fim a questão das árvores vai pedir ao funcionário para as podar. Em resposta ao

Sr. Nuno Pontes, Carlos Escrivães disse que a questão do multibanco já está mais perto de ficar

resolvida, informou que as passadeiras não vão fazer barulho, porque as mesmas vão ter 6

metros de largura, serão de cubo e terão refletor noturno designado "olho de gato", em relação

ao cemitério de RiOTinto vai ser pensada urna alternativa, que poderá passar pela colocação de

um rail. O advogado Or. Ramiro Santos está a ver se consegue um acordo para pagar

parcelarmente a dívida e no que diz respeito à auditoria, referiu que realmente a mesma pode

ser solicitada pelo executivo, adiantou ainda, que poderá existir um novo processo, pois o

Ministério Público solicitou mais alguns documentos à Junta, mas não sabe ainda do que se

trata, por isso informou que o melhor é esperar que o Ministério Público decida e agir. Porém,

João Faria, Presidente da Assembleia, interveio referindo que a auditoria externa seria um boa

ferramenta para se descobrir o que se passa/passou realmente, caso não se consiga obter

informação concreta em relação ao processo em curso, mas o Executivo deve de agir em

concordância com o desenrolar do processo e com as solicitações que o Ministério Público

apresente. João Faria concedeu a palavra à secretária da Junta de Freguesia Anabela Paturro,

pela mesma foi dito que a questão dos recibos é legal porque existe um protocolo entre a Junta

e a Esposende Ambiente, para além do mais existe uma rubrica na receita relativamente a este

tipo de prestação de serviços. Finalmente, respondendo ao Sr. José Carreira; Carlos Escrivães

começou por informar que o café junto ao campo de futebol de Rio Tinto pertence à Junta.

Prosseguiu dizendo que concorda que deviam ter começado a limpeza dos caminhos mais cedo

para colocar o betuminoso e referiu que faltam escriturar 6 terrenos, dos que têm contrato de

compra e venda. Ao que o Sr. José Carreira respondeu que irá oferecer um documento onde

constam as valências que a Junta tinha e que acabou por perder porque não continuaram. Carlos

Escrivães reforçou que se conseguir tais valências passa a ter prioridade, no entanto o que se

passa é que não dá para ter outro centro porque já existe um, eles têm que estar a urna distância

considerável, para além do mais o centro não é autossustentável. Continuou dizendo que Rio
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Tinto tem uma IPSSmas não está a funcionar porque existe uma diminuição significativa do

número de crianças e por não ser autossustentável. A União de Freguesias ajuda

financeiramente porque há um Centro Social e se houvesse em Rio Tinto deveria de ajudar de

igual forma, contribuindo com € 4.000,00 anuais, paga um terço da luz, paga a manutenção do

elevador e oferece o transporte. A Junta demonstra sempre disponibilidade para ajudar e

colaborar com o Centro. O Presidente da Assembleia memorou que a direção do Centro Social

é emancipada e tem autonomia para trabalhar e conseguir essas valências, e caso estas sejam

obtidas novamente o Executivo e a Assembleia com toda a certeza farão todos os possíveis junto

da Câmara Municipal para se poder avançar com o projeto, mas desta forma e nas circunstâncias

atuais é difícil ter capacidade de negociação para desenvolver o delineado no passado. -----------

E nada mais havendo a tratar, o Presidente da Assembleia de Freguesia agradeceu o civismo e a

presença de todos dando por encerrada a sessão ordinária da qual se lavrou a presente ata que

vai ser assinada pelo Presidente da Assembleia e respetiva Secretária. ---------------------------------

o Presidente.,·_-------"7"'7<~~------

2J! Secretário: ----------------
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