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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 infor-

mação escrita das atividades que desenvolveu desde a última Assembleia de Fregue-

sia, a seguir se identificam as ações desenvolvidas:  ---------------------------------------  

A – EDUCAÇÃO 

1. No cumprimento das suas competências a Junta de Freguesia procedeu ao habitual 

fornecimento de material de limpeza e de expediente às escolas do 1.º ciclo do 

ensino básico e estabelecimentos de educação pré-escolar;  --------------------------  

2. Apoiamos e colaboramos na Celebração Pascal realizada, em conjunto com a EB1 

de Fonte Boa e EB1 de Rio Tinto, na Igreja Matriz de Fonte Boa, contribuindo 

com pequenas lembranças;  ---------------------------------------------------------------  

3. Apoiamos o CATL – Rio Tinto (Centro de Atividades de Tempos Livres) no 

transporte das crianças para participação nas Oficinas de Férias da Páscoa 2019, 

realizadas pelo Centro de Educação Ambiental de Esposende e pelo Museu Mu-

nicipal de Esposende; ----------------------------------------------------------------------  

4. Solicitamos ao Serviço Educativo do Museu Municipal de Esposende a inscrição 

no programa das atividades de verão, a decorrer entre o dia 25 de junho e o 26 de 

julho, para um grupo de 22 crianças do CATL – Rio Tinto (Centro de Atividades 

de Tempos Livres) nas seguintes actividades:  Arte na Rua (25 de junho das 14h 

às 17h; Oficina de Pedras Marinhas – 16 de julho das 14h às 17h; Oficina de 

Moinhos de vento – 23 de julho das 14h às 17h);  -------------------------------------  

5. Assinatura do Protocolo de Colaboração entre as instituições promotoras do pro-

jeto-piloto " Percursos de Cidadania, Alfabetização Solidária e Literacias" reali-

zado do Fórum Rodrigues Sampaio em Esposende. ---------------------------------  
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B - SAÚDE, SEGURANÇA E PROTECÇÃO CIVIL  

1. Procedemos à limpeza dos logradouros e espaços envolventes das Escolas EB1 

da União das Freguesias;  ------------------------------------------------------------------  

2. Procedemos à manutenção dos edifícios das escolas do 1.º ciclo e a pequenas obras 

de melhoramento solicitadas pelos coordenadores dos respectivos estabelecimen-

tos Escolares; ---------------------------------------------------------------------------------  

3. Solicitamos à Camara Municipal de Esposende o material necessário para a repa-

ração do WC da EB1 - Rio Tinto e reparação dos degraus do escorrega do parque 

infantil da EB1 de Fonte Bo. ---------------------------------------------------------------  

C - ACÇÃO SOCIAL/IPSS/INSTITUIÇÕES  

1. Colaboramos com o Centro Social e Paroquial de Fonte Boa na divulgação do es-

petáculo solidário com vista à angariação de fundos para aquela instituição;  ------  

2. Colaboramos com o Centro Social e Paroquial de Fonte Boa designadamente na 

cedência do mini-autocarro, para transporte de crianças ao cinema em Esposende;

 --------------------------------------------------------------------------------------------------  

3. Apoiamos as IPSS/INSTITUIÇÕES designadamente na cedência das instalações 

para realização de reuniões/outros tipos de acções;   -----------------------------------  

4. À semelhança do ano transato, esta União de Freguesias aderiu à iniciativa da Festa 

dos Santos Populares, dando o seu contributo para a realização da Marcha Popular 

que congrega os grupos de Apúlia, de Fão, de Fonte Boa, de Rio Tinto e de Gandra. 

Para a realização desta iniciativa foram disponibilizados os serviços da Junta para 

efeitos de planeamento e inscrição de aderentes, assim como, com o centro social 

de fonte boa, no transportes do grupo das marchas populares. ------------------------  
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D - AMBIENTE E ENERGIA. 

1. Procedemos à divulgação/informação das Competências das Autarquias sobre 

queimas e queimadas; -----------------------------------------------------------------------   

2. Com o intuito de preservar o meio ambiente, esta autarquia, em parceria com a 

Esposende Ambiente, disponibilizou contentores para recolha de resíduos “plásti-

cos usados”, junto do Parque de Compostagem, em Fonte Boa; ----------------------  

3. Procedemos à limpeza de linhas de água e caminhos agrícolas, com recurso, à des-

vegetação herbácea pulverização de caminhos e à máquina retroescavadora cedida 

pela CM de Esposende, para operar no Parque de Compostagem, nas acessibilida-

des aos terrenos agrícolas, regularização do piso de diversos caminhos agrícolas e 

na limpeza de linhas de água;  -------------------------------------------------------------  

4. Solicitamos às entidades competentes a colocação e reparação de pontos de luz em 

Fonte Boa e Rio Tinto; ----------------------------------------------------------------------  

5. Substituição de luminárias tradicionais por luminárias leds em alguns arruamentos 

da União de Freguesias. Trata-se de uma iniciativa da Camara Municipal de Espo-

sende que tem sido acompanhada pela Junta de Freguesia de Fonte Boa e Rio 

Tinto;  -----------------------------------------------------------------------------------------  

6. Continuamos a manter um serviço de limpeza das sarjetas, incluindo a substituição 

de grelhas.  ------------------------------------------------------------------------------------  

E - ESPAÇO PÚBLICO  

1. Colaboramos com o responsável pelo traçado da ecovia Fonte Boa – Rio Tinto, na 

recolha de informação, junto dos proprietários, relativamente aos números dos ar-

tigos/ contribuintes. --------------------------------------------------------------------------  

F - CULTURA, DESPORTO, LAZER E ASSOCIATIVISMO 

1. Apoiamos os movimentos associativos designadamente com a cedência das ins-

talações para realização de reuniões;   ---------------------------------------------------  
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2. Apoiamos a Comissão de Festa em Honra de S. Sebastião - Fonte Boa, numa ac-

ção organizada ao Douro, com cedência da viatura ligeira de 9 lugares; -----------  

G - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUDICIAIS E FINANCEIROS 

1. PROCESSOS JUDICIAIS: PROCESSO N.º 370970/09.6YIPRT.1, do Tribunal 

Judicial da Comarca de Braga. A Junta de Freguesia de Fonte Boa e Rio Tinto, ré 

no processo supra-referido, foi informada da conclusão da audiência final, relativo 

ao Incidente de Liquidação, em que é requerente a Massa Insolvente de Candido 

Escrivães e Escrivães, Lda, através do Relatório Final, aguardando-se ulteriores 

procedimentos jurídicos;  ------------------------------------------------------------------  

2. Em conformidade com o acordado entre as partes, na Audiência de Discussão e 

Julgamento, realizada em 14/02/2019, no Juízo de Competência Genérica de Es-

posende, foi transferida a segunda, de três prestações, num valor total a rondar os 

3.000,00 €. A segunda prestação, no valor 1.000,00 €, foi efectuada através de 

transferência bancária, em Maio de 2019;  ----------------------------------------------  

3. Em conformidade com o requerimento apresentado, foi emitido um Alvará rela-

tivo à aquisição de um terreno destinado a sepultura perpétua na parte nova do 

Cemitério Paroquial de Fonte Boa, no Talhão n.º 5, Sepultura n.º 67;  -------------  

4. Face à informação de que a produção do modelo da viatura pretendida (Ford, pe-

sado passageiros, do tipo mini-bus), foi suspensa, e como não se prevê a continui-

dade da sua produção, foi necessário iniciar um novo procedimento administrativo 

visando a aquisição de um outro modelo de viatura;  -----------------------------------  

5. Em conformidade com legislação em vigor e relativamente a um pedido de con-

sulta de documentos, foram extraídas e disponibilizadas as fotocópias solicitadas. 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------  

H - SERVIÇOS E PATRIMÓNIO  

1. Procedemos à aquisição de bens móveis, nomeadamente, componentes/Acessórios 

P/Cisterna (tubos maleáveis de sucção média e pesada – os anteriores já não ofe-

reciam condições de salubridade e segurança) valor de 520,04 €;  -------------------  
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2. Foi prestado o apoio possível e necessário para proceder ao alargamento/reperfila-

mento da Rua Cimo de Vila/Largo Sr. Do Bomfim. Foram disponibilizados, por 

esta Junta, os meios para a remoção das pedras do muro (trator/reboque) e pela 

CM de Esposende os meios materiais necessários para se proceder àquele reperfi-

lamento, ficando a mão de obra a cargo do proprietário.  

3. No sentido de obter, no âmbito do apoio às juntas de freguesia, remetemos à CM 

Esposende os documentos necessários para análise e um pedido de verba para pro-

ceder ao alargamento/reperfilamento dum troço da Rua da Giã, ----------------------  

4. Colaboramos na repavimentação dum pequeno troço da Rua Cimo de Vila forne-

cendo o material (cubo) sendo a mão de obra da responsabilidade do proprietário. 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------  

I – MOBILIDADE, TRANSPORTES E SERVIÇOS  

  --------------------------------------------------------------------------------------------------  

J - RECURSOS HUMANOS / FORMAÇÃO 

1. Participação na formação SNC-AP – Formação. A ANAFRE disponibiliza um 
conjunto de ações de formação direcionadas às Freguesias sobre a temática prin-
cipal do Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas 
(SNC-AP. Estas ações de formação, gratuitas, tem como destinatários os eleitos 
locais e também os funcionários das Freguesias e são complementadas com a te-
mática central do SNC-AP nas seguintes matérias: - Funcionamento e Recursos 
Humanos das Freguesias (2.ª Sessão - Maio 2019). ------------------------------------   


