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Aos dez dias do mês de Junho de dois mil e dezasseis, pelas vinte e uma horas e trinta minutos,

reuniram-se, na sede da Junta de Freguesia em Rio Tinto, em sessão ordinária, os Membros da

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

segu inte ordem de tra ba lhos: ~~-~_._~•••~._•••--------_._-_._----_._-_.---_._--------~---_._--.---_•••-----.-_.- ••

Ponto Um - Leitura, apreciação e votação 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 - Revisão Orçamental- Introdução do saldo da gerência anterior;----- ...--------------

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

Ponto Seis - Intervenção do Público. ------------------------------------------------------------------------------

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

Escrivães, Filipe Dourado, João Faria, Jorge Campos, Márcia Hipólito, Ricardo Azevedo, Raúl

Viana e Sara Herdeiro. Estiveram igualmente presentes os membros da Junta da União de

Freguesias, Anabela Paturro, Carlos Escrivães e José Filipe Jesus. ---------------------------------------

Começando pelo ponto um da ordem de Trabalhos, o primeiro secretário 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

seis abstenções de Fátima Escrivães, Filipe Dourado, Jorge Campos, Márcia Hipólito, Raúl Viana

e Sara Herdeiro. --------------------------------------------------------------------------

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

Fátima Escrivães que solicitou que o Presidente da Junta facultasse a sentença que opõe a Massa

Insolvente de Cândido Escrivães à junta de Fonte Boa, aos membros da Assembléia, como Já

tinha sido solicitado em sessão anterior. Prosseguiu Filipe Dourado, que pediu informações

sobre a limpeza da Barca do Lago € Marachão uma vez que se aproxima a época balnear,

Questionou ainda e em relação ao cantoneiro que executa trabalhos para a Junta de Freguesia,

se este estará credenciado para a aplicação de herbicidas e pesticidas uma vez que é contratado

apenas para estes serviços e não pertence aos quadros da Junta. Referiu ainda que a sarjeta

colocada no caminho do Girão está completamente tapada com sujidade. Para concluir, referiu

que a rua de Cervães em Rio Tinto se encontra bastante degradada e a placa com o nome da rua

está muito lo nge desta. ----------------------------------------------------------------------------------------------
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Pediu então a palavra o membro Sara Herdeiro para questionar o Sr. Presidente da Junta sobre

uma notícia que leu no jornal e que fazia referência a um investimento no concelho de

Esposende na ordem dos cinco milhões de euros mas sem referir qualquer valor para ajuda a

Fonte Boa e Rio Tinto. Foi concedida a palavra a Márcia Hipólito que perguntou ao Sr. Presidente

da Junta de Freguesia sobre a aquisição do terreno para a construção do canal de escoamento

de águas pluviais que liga o caminho do Girão e o ribeiro, se já foi adquirido qual o valor da

compra. Tomou ainda a palavra o Sr. Presidente da Mesa da Assembleia de Freguesia para

informar os membros da Assembleia presentes sobre o envio de um e-moi! a informar que o

advogado do processo aconselhou a não entregar os documentos do processo que opõe a Junta

de Freguesia à Massa Insolvente da empresa do Sr. Cândido Escrivães, uma vez que este ainda

se encontra em curso, podendo ser tornado público após o término do processo.-------------------

O Sr. Presidente da mesa da Assembleia de freguesias passou então a palavra ao Sr. Presidente

da Junta que referiu que havia finalmente um acordo com a Massa Insolvente da empresa do

Sr. Cândido Escrivães, apenas em relação ao capital, em que deverá ser pago um valor mensal

de 1.396,63€ (mil, trezentos e noventa e seis euros e sessenta e três cêntimos) a partir de

Agosto. Referiu ainda que a União de Freguesias recorreu da decisão do Tribunal da 1ª Instância

quanto ao pagamento de juros que, entende a União de Freguesias, não serem devidos. Se os

membros da Assembleia assim o entenderem, poderá o advogado do processo, Dr. Ramiro

Santos, deslocar-se a esta Assembleia a fim de esclarecer as dúvidas.-----------------------------------

Prosseguiu o Sr. Presidente da Junta de Freguesia dizendo que já se encontra escolhido e em

fase de contratação um novo cantoneiro e que o processo ainda não se encontra concluído por

dificuldades do Centro de Emprego em validar as candidaturas. Em resposta ao Sr. Filipe

Dourado referiu que a limpeza e replantação de árvores está em andamento e que a limpeza do

areal da Barca do lago será iniciada muito em breve. Informou ainda que o Sr. Filipe Veiga foi

contratado, a recibos verdes, para auxiliar na limpeza dos cemitérios uma vez que um só

funcionário não é suficiente, esta situação obrigou à contratação de uma empresa externa à

Junta de Freguesia para a limpeza e manutenção de outros espaços.------------------------------------

Quanto à sarjeta do caminho do Girão, assim como todo o caminho, a limpeza será feita logo

que o canal que liga a fonte do Lucas e a fonte do Carreira estejam a fazer o escoamento para o

canal já construído. O caminho de Cervães irá sofrer melhorias em breve, sendo um dos

próximos trabalhos programados. Foi também concedida autorização por parte do proprietário

do muro para a colocação da placa indicativa da "Rua de Cervães".------------------------------------
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Em resposta a Sara Herdeiro, esclareceu que a notícia lida no jornal e que fazia referência às

redes de saneamento que irão ser construídas em vários pontos do concelho de Esposende, não

sendo Fonte Boa nem Rio Tinto contemplados com esta infraestrutura, referiu que a verba

destinada à União de Freguesias será aplicada na rede viária e equipamentos sendo que o valor

não está definido e chegará conforme as necessidades. Em resposta a Márcia Hipólito, referiu

que o valor acordado com o proprietário do terreno do Girão foi de cinco euros por metro

quadrado e que se está a apurar a área utilizada para aferir o valor total.------------------------------

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

aproveitando para esclarecer alguns pontos que considera mais importantes como a cedência

gratuita de terrenos para o reperfilamento da Rua Dom Frei Bartolomeu dos Mártires,

aproveitando para agradecer aos proprietários por essas cedências. Foi ainda apresentada a

situação financeira em 31 de Maio de 2016 sendo o saldo positivo de € 30.362,76 (Trinta mil,

trezentos e sessenta e dois euros e setenta e seis cêntimos). ----------------------------------------------

No ponto número quatro da ordem de trabalhos foi apresentada a proposta de Revisão

Orçamental e feita uma breve explicação sobre os vários pontos descritos na informação

distribuída aos membros da Assembleia de Freguesia presentes.----------------------------------------

A proposta de revisão foi então submetida a votação tendo sido aprovada com cinco votos a

favor de Andreia Escrivães, Filipe Dourado, João Faria, Jorge Campos e Ricardo Azevedo, zero

votos contra e quatro abstenções de Fátima Escrivães, Márcia Hipólito, Raul Viana, Sara

Herdeiro. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No ponto número cinco da ordem de trabalhos não houve qualquer solicitação de intervenção.-

No ponto número seis dedicado à intervenção do público pediu a palavra o Sr. José Carreira para

dar os parabéns à Junta da União das Freguesias de Fonte Boa e Rio Tinto, no nome do Sr.

Presidente Carlos Escrivães, pela obra realizada no caminho do Girão e que vem resolver um

problema com muitos anos e que anteriores executivos não foram capazes de resolver. Referiu

ainda que havia sido prometido pelo Sr. Presidente que as obras em toda a extensão da E.N.

205-1 ficariam concluídas antes das festividades em honra de S. Sebastião, no entanto, com o

andamento das mesmas e o tempo a decorrer, julga não ser possível cumprir a promessa. Ficará

atento a esta situação com o desejo de que se cumprirá a promessa. Fez ainda referência à ata

lida nesta assembleia, que por contingências da escrita na língua portuguesa poderá dar a
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entender que as valências sociais são atribuídas pela junta de freguesia o que na realidade não

corresponde à verdade, pois são atribuídas pela Segurança Social. O Sr. Presidente da

Assembleia sublinhou, indo ao encontro do que foi referido pelo Sr. José Carreira, que nesta

Assembleia nunca se proclamou que as valências são atribuídas por outra entidade que não a

Segurança SoeiaI.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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 respetivos Secretários. ------------------------------

o Presidente: -7""7""+="'''''---- _

1.ºsecretário: *~-----
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