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 _______  Ata da primeira reunião ordinária da Assembleia de Freguesia. ________  

Aos 26 dias do mês de junho do ano de 2020, pelas 21 horas, realizou-se a primeira sessão 

ordinária da Assembleia de Freguesia de Caldelas do ano de 2020, através de videoconferência, 

sob a presidência de Sérgio Nuno Pereira de Araújo e secretariada por José Inácio da Fonseca e 

José Agnelo Crato Guimarães Azenha Pires, e com a seguinte ordem de trabalhos:  ___________  

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

1. Leitura e aprovação das atas seguintes:  ___________________________________________  

• 4.ª sessão ordinária de 2019, realizada a 09 de dezembro de 2019.  ____________________  

• 1.ª sessão extraordinária de 2020, realizada a 23 de março de 2020.  ___________________ .   

2. Tratamento de assuntos gerais de interesse para a Freguesia, sem carácter deliberativo.  ____  

 

PERIODO DA ORDEM DO DIA 

3. Apreciação da informação escrita da Junta de Freguesia relativa à atividade e situação 

financeira entre sessões.  _______________________________________________________  

4. Apreciação do Inventário.  _______________________________________________________  

5. Apresentação, Discussão e Votação da Minuta do Contrato Interadministrativo de Delegação 

de Competências por parte da Câmara Municipal de Guimarães, na Freguesia de Caldelas, 

para manutenção de espaços verdes no ano de 2020.  ________________________________  

6. Apresentação, Discussão e Votação do Regulamento do Parque de Lazer da Praia Seca.  ____  

7. Apresentação, Discussão e Votação do Regulamento do Parque Canino. _________________  

 

O presidente da Mesa declarou aberta a sessão e saudou todos os presentes na primeira 

sessão ordinária, síncrona e por videoconferência, da Assembleia de Freguesia do ano de 2020.   

Começou por dar conta da chegada à Mesa dos seguintes pedidos de substituição: Eliana de 

Morais Pimenta e Ana Isabel Gonçalves Garcia pelo Partido Socialista.  ____________________  

Sendo o edital convocatório distribuído previamente, emitido e publicado a 16 de junho do ano 

de 2020 o presidente da Mesa solicitou à Assembleia a dispensa da sua leitura, que foi aceite 

por unanimidade.  _______________________________________________________________  
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O presidente da Mesa da Assembleia deu nota que, porque é justo, merecido e digno de registo, 

no ano em que se celebram os 80 anos da elevação da povoação de Caldelas a Vila, a decisão 

de adiar a sessão solene da Assembleia de Freguesia. Foi uma decisão muito difícil e promover 

a organização da Assembleia seria o mais fácil. Todavia, além das condições de segurança em 

que a mesma teria de decorrer não conferiria a dignidade que os homenageados exigem, isto é, 

os senhores presidentes da Junta de Freguesia que exerceram funções após o 25 de abril de 

1974 e o ex-diretor do Agrupamento de Escolas das Taipas, poderia pôr em risco a saúde 

pública através da sua realização. Em nome da Mesa da Assembleia de Freguesia, agradeceu a 

forma elevada e franca do diálogo mantido entre com a Junta de Freguesia e as bancadas 

parlamentares, nas pessoas dos respetivos líderes, sem interesses político-partidários, apenas 

considerando o que se julgou ser o melhor para as Taipas e para os taipenses.  _____________  

De seguida procedeu-se ao registo das presenças através de chamada dos seguintes membros: 

Sérgio Nuno Pereira de Araújo, José Inácio da Fonseca, José Agnelo Crato Guimarães Azenha 

Pires, António Augusto da Silva Mendes, José Alexandre Maia Freitas, José Horácio da Silva 

Nogueira, Leandro António da Silva Leite das Neves e Hélder Rui Andrade da Silva pelo Partido 

Socialista; Manuel José Araújo Ribeiro, Constantino João Quintas Veiga, Carlos Franclim Matos 

Freitas, Sara Daniela Martins Marques Silva e José Maria Fernandes Ferreira Gomes pela 

coligação de partidos Juntos por Guimarães.  ________________________________________  

Da Junta de Freguesia de Caldelas estiveram presentes: Luís Miguel de Freitas Marques 

Carvalho Soares, presidente; Cristina Maria da Silva Marques Castro, tesoureira; João Manuel 

Fernandes da Silva Ribeiro, secretário; Patrícia Alexandra Gomes Correia, vogal; António 

Joaquim Azevedo de Oliveira, vogal.  _______________________________________________  

Ponto um – Leitura e aprovação das atas seguintes: ________________________________  

• 4.ª sessão ordinária de 2019, realizada a 9 de dezembro de 2019.  ___________________  

• 1.ª sessão extraordinária de 2020, realizada a 23 de março de 2020. _________________  

A dispensa de leitura das atas, em virtude de terem sido antecipada e atempadamente enviadas 

a todos os membros da Assembleia, foi aceite por unanimidade. Não houve inscrições para 

intervenção. ____________________________________________________________________  

A proposta de ata da 4.ª sessão ordinária de 2019, realizada a 9 de dezembro de 2019, foi 

aprovada com 8 votos a favor, 6 do Partido Socialista e 2 da coligação de partidos Juntos por 

Guimarães. Houve 4 abstenções, sem declaração de voto, a saber: José Agnelo Crato 
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Guimarães Azenha Pires, Leandro António da Silva Leite das Neves pelo Partido Socialista e 

Sara Daniela Martins Marques Silva, Constantino João Quintas Veiga e José Maria Fernandes 

Ferreira Gomes pela coligação de partidos Juntos por Guimarães. _________________________  

A proposta de ata da 1.ª sessão extraordinária de 2020, realizada a 23 de março de 2020, foi 

aprovada com 8 votos a favor, 6 do Partido Socialista e 2 da coligação de partidos Juntos por 

Guimarães. Houve 4 abstenções, sem declaração de voto, a saber: Leandro António da Silva 

Leite das Neves pelo Partido Socialista e Constantino João Quintas Veiga, Sara Daniela Martins 

Marques Silva e José Maria Fernandes Ferreira Gomes pela coligação de partidos Juntos por 

Guimarães.  ____________________________________________________________________  

O presidente da Mesa deu por concluído este ponto da ordem do dia. _______________________  

Ponto dois – Tratamento de assuntos gerais de interesse para a Freguesia, sem carácter 

deliberativo.  __________________________________________________________________  

O presidente da Mesa referenciou os convites e as representações da Assembleia de Freguesia, 

em que elementos da Mesa estiveram presentes, nomeadamente: i) A convite da Junta de 

Freguesia de Caldelas e da Comissão de Festas Dar Vida à Vila marcou-se presença na 

abertura da “Vila Natal” e no acender das luzes de natal, que decorreu no dia 13 de dezembro de 

2019, na avenida da República; ii) A Assembleia de Freguesia, a convite da Banda Musical de 

Caldas das Taipas, a assistir ao seu tradicional concerto de natal, organizado no dia 21 de 

dezembro de 2019, no centro pastoral; iii) A convite da Junta de Freguesia de Caldelas e pelo 

grupo de amigos dos reis das Taipas, a assistir ao festival de reisadas, que se realizou no dia 11 

de janeiro, no pavilhão multiusos da Escola Secundária de Caldas das Taipas; iv) No passado 

dia 19 de junho, marcou-se presença na apresentação do livro “A lenda da ara de Trajano”, que 

decorreu na escola sede do Agrupamento de Escolas de Caldas das Taipas.  ________________   

A Mesa da Assembleia de Freguesia de Caldelas apresentou e propôs a votação de um voto de 

pesar pelo falecimento do cidadão Mário Manuel Remísio Dias de Castro, primeiro presidente de 

Junta de Freguesia eleito democraticamente em 12 de dezembro de 1976. Destacou a Mesa da 

Assembleia de Freguesia de Caldelas a grandeza humana da pessoa e do médico, o altruísmo 

do dirigente associativo taipense e a dimensão política adquirida na luta pela democracia. Mário 

Dias de Castro deixou um legado indelével em prol da sua Terra, tendo servido Caldas das 

Taipas com amor, dedicação e abnegação.  ___________________________________________  
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Inscreveram-se para intervir os deputados Hélder Rui Andrade da Silva e António Augusto da 

Silva Mendes, pelo Partido Socialista.  _______________________________________________  

O deputado Hélder Rui Andrade da Silva na sua intervenção, após cumprimentar todos os 

presentes, referiu que, e passa-se a citar entre aspas, “o Partido Socialista congratula todos 

aqueles que estão na linha da frente da luta contra o Covid 19. Médicos, enfermeiros, pessoal 

auxiliar e prestadores de socorro que todos os dias se expõe para nos proteger. Congratulamos 

ainda Tiago Rodrigues pela sua reeleição na presidência do Clube Caçadores das Taipas, 

Henrique Azevedo pela sua reeleição na presidência da Banda Musical das Caldas das Taipas e 

ainda Domingos Marques pela reeleição para a presidência do Clube de Ténis das Taipas. No 

plano desportivo congratulamos a taipense Marta Branco pelo título de campeã nacional de Sub-

23 em ciclismo e o Núcleo de Atletismo das Taipas pelo título regional de corta mato longo da 

Associação de Atletismo de Braga. Congratulamos ainda a Associação Humanitária dos 

Bombeiros Voluntários das Caldas das Taipas pelo seu 133.º Aniversário.” __________________   

O deputado António Augusto da Silva Mendes na sua intervenção, após cumprimentar todos os 

presentes, referiu que a bancada parlamentar do Partido Socialista propõe a votação um voto de 

louvor a todos aqueles que nesta pandemia criada pelo Covid 19 estiveram e continuam na linha 

da frente. A todos os médicos, enfermeiros, pessoal auxiliar, bombeiros, militares da Guarda 

Nacional Republicana, as Unidades de saúde familiar Duovida e Ara de Trajano, o Centro Social 

das Taipas e outros que tenham apoiado pessoas das Taipas, escolas e professores. Mas aqui 

em particular queremos louvar os funcionários da Junta de Freguesia da vila de Caldas das 

Taipas e todos os voluntários que participaram no programa “Nós Vamos por Si”, através da 

recolha de bens alimentares e de primeira necessidade. Aos funcionários constatamos a 

disponibilidade demonstrada para continuar a prestar aos taipenses os cuidados e serviços 

essenciais minimizando assim alterações no quotidiano da população e ajudando na desinfeção 

do espaço público. Aos voluntários agradecemos a disponibilidade demonstrada que está a 

permitir a ajuda a todos o quanto dela necessitem.  _____________________________________  

O voto de pesar pelo falecimento do cidadão Mário Manuel Remísio Dias de Castro, proposto 

pela Mesa da Assembleia de Freguesia e o voto de louvor a todos aqueles que nesta pandemia 

criada pelo Covid 19 estiveram e continuam na linha da frente, proposto pelo Partido Socialista 

foram aprovados separadamente e ambos por unanimidade de treze votos a favor. ___________  
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Ponto três – Apreciação da informação escrita da Junta de Freguesia relativa à atividade e 

situação financeira entre sessões.  _______________________________________________  

O presidente da Junta, Luís Miguel de Freitas Marques Carvalho Soares, propôs à Assembleia 

de Freguesia a dispensa da apresentação dos documentos, em virtude de terem sido antecipada 

e atempadamente enviados a todos os membros da Assembleia, o que foi aceite por 

unanimidade.   _________________________________________________________________  

Os documentos de informação escrita da Junta de Freguesia relativa à atividade e situação 

financeira entre sessões estão averbados no anexo um, que faz parte integrante desta ata.  ____  

Inscreveram-se para intervir os deputados Carlos Franclim Matos Freitas e Constantino João 

Quintas Veiga pela coligação de partidos Juntos por Guimarães e o deputado António Augusto 

da Silva Mendes pelo Partido Socialista. O presidente da Junta de Freguesia prestou 

esclarecimentos. _______________________________________________________________  

O deputado Carlos Franclim Matos Freitas na sua intervenção, após cumprimentar todos os 

presentes, solicitou esclarecimentos tendo referido que, e passa-se a citar entre aspas, “No 

âmbito da transparência, da ética e da legalidade, a coligação de partidos Juntos por Guimarães 

pretende ver esclarecidas algumas dúvidas relativamente à colaboradora que está a apoiar a 

Junta de Freguesia de Caldelas na área social, nomeadamente, qual a sua formação profissional 

e currículo, que critérios foram tidos em conta na sua admissão, se houve recurso a algum tipo 

de concurso, há quanto tempo está a colaborar com a Junta de Freguesia, qual o seu horário e 

respetiva remuneração.  ___________________________________________________________  

O presidente da Junta de Freguesia começou a sua intervenção por referir que o Executivo se 

solidariza com o voto de pesar e agradeceu o voto de louvor aos Serviços Operacionais e 

Técnicos que trabalham na Junta de Freguesia de Caldelas, ambos aprovados nesta sessão da 

Assembleia de Freguesia. Também valorizou o papel do presidente da Assembleia de Freguesia 

no adiamento da sessão solene de 19 de junho e os contributos de todos os partidos no 

assinalar da efeméride da comemoração do 80.º aniversário da elevação de Caldas das Taipas 

a Vila. _________________________________________________________________________  

Na prestação de esclarecimentos, o presidente da Junta de Freguesia, na resposta ao deputado 

Carlos Franclim Matos Freitas referiu que: i) A transparência, a ética e a legalidade não se 

invocam, praticam-se. Nos últimos 12 anos, o anterior Executivo da Junta de Freguesia 
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habituou-nos à falta de transparência, à falta de ética e à falta de legalidade; ii) Se os deputados 

desta Assembleia tiverem alguma dúvida relativamente a qualquer prestador de 

serviços/trabalhador da Junta de Freguesia ou aos respetivos vínculos, toda a documentação 

associada está disponível para consulta dos deputados, na Junta de Freguesia.  _____________  

O deputado Carlos Franclim Matos Freitas referiu que é da competência dos membros da 

Assembleia de Freguesia questionar e acompanhar o trabalho desenvolvido pela Junta de 

Freguesia e, na intervenção anterior, não esteve a mandar recados de ninguém, nem para 

ninguém, tão só um pedido de esclarecimentos sobre a situação laboral da colaboradora que 

está a apoiar a Junta de Freguesia de Caldelas na área social. No seguimento, solicitou ao 

presidente da Assembleia de Freguesia a marcação de uma sessão para verificação dos 

documentos mencionados pelo presidente da Junta de Freguesia.  ________________________  

O presidente da Mesa da Assembleia de Freguesia referiu que o trabalho da Assembleia de 

Freguesia é fiscalizar e acompanhar o trabalho da Junta de Freguesia. Agendará com a maior 

brevidade possível a sessão de escrutínio de documentação solicitada pelo deputado Carlos 

Franclim Matos Freitas.  __________________________________________________________  

O deputado António Augusto da Silva Mendes pelo Partido Socialista na sua intervenção referiu 

que, e passa-se a citar entre aspas, “Neste ponto queremos sublinhar o grande trabalho da 

Junta de Freguesia no acompanhamento desta pandemia do Covid-19. Com o tratamento 

contínuo do espaço público, com os programas criados para apoio aos mais necessitados e 

ainda com o trabalho desenvolvido no cemitério, na sede da Junta de Freguesia, junto das 

escolas, com as associações e na Feira semanal. Foi também visível o trabalho feito pelos 

serviços da Junta de Freguesia, mesmo em tempo de emergência e que permitiu a limpeza e 

desinfeção das nossas ruas. Relevamos ainda com grande agrado o problema solucionado na 

Rua Monte das Cruzes com a colocação do gradeamento. A contínua manutenção do Parque de 

lazer da Praia Seca tem permitido que a mesma seja já uma referência para momentos de lazer 

dos Taipenses. Taipas a Florir!! Este é um projeto que nos dá especial satisfação! Começamos a 

ter já resultados visíveis do trabalho que a Brigada Verde está a desenvolver.  _______________  

Relativamente à situação financeira entre sessões há duas questões que queremos colocar ao 

Executivo: 1. Na despesa da rúbrica [limpeza e higiene – outros espaços] a execução é de 

98,13%. É expectável que possa ser ultrapassada? 2. Que valor se vai refletir no orçamento da 
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Junta de Freguesia com a quebra de receita da feira semanal e se já é possível balizar essas 

quebras?” ______________________________________________________________________  

Na prestação de esclarecimentos, o presidente da Junta de Freguesia, na resposta ao deputado 

António Augusto da Silva Mendes referiu que: i) O procedimento concursal para a admissão de 

um assistente operacional (cantoneiro) serviu apenas para suprir a vaga existente devido à 

desvinculação de outro assistente operacional dos quadros da Junta de Freguesia. Assim face à 

expectativa de integrar 2 assistentes operacionais (cantoneiros), como esperado, foi necessário 

contratar serviços operacionais a empresas exteriores. Também se pode comparar o aumento 

desta rubrica [limpeza e higiene – outros espaços] com a diminuição do valor da rubrica 

[Remunerações certas a pessoal ao serviço da Junta de Freguesia]; ii) A feira semanal esteve 

encerrada desde 14 de março até ao início do mês de Junho. A Junta de Freguesia deixou de 

receber as taxas relativas às feiras não realizadas, que constituiu uma perda considerável de 

receita que já ultrapassa os 30000€ (trinta mil euros). Esta perda de receita também foi 

acompanhada com alguma diminuição de despesa, nomeadamente, nos serviços de segurança 

e de limpeza do espaço físico. Na reabertura, a partir de 8 de junho, para assegurar as 

condições, de segurança e sanitárias, impostas pela Câmara Municipal de Guimarães e pela 

Direção-Geral da Saúde, a Junta de Freguesia teve que fazer um conjunto de despesas que não 

foram proporcionais às receitas obtidas com a feira semanal. Estas últimas deveram-se ao 

número reduzido de feirantes imposto pelas condições sanitárias associadas ao Covid-19; iii) 

Este foi um período difícil para a Junta de Freguesia, no entanto, os Serviços da Junta de 

Freguesia estiveram à altura e disponíveis para fazer visitas domiciliárias no âmbito da ação 

social, manter a planificação à distância do Centro de convívio “Isto não é para Velhos”, 

distribuição dos materiais de higienização (máscaras e gel desinfetante) e no enquadramento de 

famílias Taipenses em programas de ação social da Câmara Municipal de Guimarães (Programa 

abem, Programa Operacional de Apoio às Pessoas Mais Carenciadas). Num contexto de 

procura crescente de cabazes na Junta de Freguesia de Caldelas, foi levada a cabo uma ação 

de recolha de bens alimentares e de higiene, em parceria com os Bombeiros, os Escuteiros e um 

grupo alargado de voluntários da Freguesia; iv) Apesar disso, o Executivo da Junta de Freguesia 

não deixou de fazer aquilo com que se comprometeu, nomeadamente o lançamento das obras 

do mercado, da rua da Lama, da rua da Baiona e da rua do Pedraído; a manutenção dos 

espaços verdes; a reparação da rua da Taipa; a colocação de corrimões para apoio às pessoas 

com dificuldade de mobilidade; e o programa Taipas a Florir.  _____________________________  
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O deputado Constantino João Quintas Veiga na sua intervenção, após cumprimentar todos os 

presentes, solicitou esclarecimentos sobre o contrato que terminava neste ano de 2020, que 

vinculava o funcionário André, no entanto, continua a trabalhar na Junta de Freguesia. 

Questionou o Sr. presidente da Junta se já ocorreu ou está a decorrer algum concurso de 

admissão, ou seja, em que moldes é que esse funcionário está a trabalhar na Junta de 

Freguesia.  ____________________________________________________________________  

Na prestação de esclarecimentos, o presidente da Junta de Freguesia, na resposta ao deputado 

Constantino João Quintas Veiga referiu que as vagas disponibilizadas estão no orçamento de 

2020 e que constam no mapa de pessoal em vigor. No seguimento, informou que está a decorrer 

um procedimento concursal que é público, pelo que deveria ser do conhecimento dos Srs. 

deputados e se não o é deve-se a desatenção, já que foi publicitado na bolsa de emprego 

público, nas redes sociais da Junta de Freguesia, em diário da República e em edital afixado no 

edifício da Junta de Freguesia. Até ao resultado desse concurso, o suprir das necessidades da 

Junta de Freguesia está a ser acautelado nos termos da Lei em vigor.  _____________________  

O presidente da Mesa deu por concluído este ponto da ordem do dia.  _____________________  

Ponto quatro – Apreciação do Inventário.  _________________________________________  

O presidente da Junta, Luís Miguel de Freitas Marques Carvalho Soares, propôs à Assembleia a 

dispensa da apresentação do documento, em virtude de ter sido antecipada e atempadamente 

enviado a todos os membros da Assembleia, o que foi aceite por unanimidade.   ____________  

O documento de inventário está averbado no anexo dois, que faz parte integrante desta ata.  __  

Não tendo havido inscrições, passou-se de imediato à votação e este ponto foi aprovado por 

unanimidade com treze votos a favor.  ______________________________________________  

Ponto cinco – Apresentação, Discussão e Votação da Minuta do Contrato 

Interadministrativo de Delegação de Competências por parte da Câmara Municipal de 

Guimarães, na Freguesia de Caldelas, para manutenção de espaços verdes no ano de 

2020.  _______________________________________________________________________  

O presidente da Junta de Freguesia apresentou o documento de minuta do contrato 

interadministrativo de delegação de competências por parte da Câmara Municipal de Guimarães, 

na Freguesia de Caldelas, para manutenção de espaços verdes no ano de 2020, tendo 
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salientado que: i) Se congratula com a delegação de competências na Junta e Freguesia, que 

são da responsabilidade da Câmara Municipal de Guimarães, nomeadamente no parque de 

lazer das Taipas e noutros espaços verdes; ii) Corresponde a uma verba de 125000 € anuais 

(doze mil e quinhentos euros), que é insuficiente para cuidar de todos espaços verdes da 

Freguesia e, por isso, carece de um incremento na dotação.  _____________________________  

O documento de minuta do contrato interadministrativo de delegação de competências por parte 

da Câmara Municipal de Guimarães, na Freguesia de Caldelas, para manutenção de espaços 

verdes no ano de 2020 está averbado no anexo três, que faz parte integrante desta ata.  ______  

Não tendo havido inscrições, passou-se de imediato à votação e este ponto foi aprovado por 

unanimidade com treze votos a favor.  ______________________________________________  

Ponto seis – Apresentação, Discussão e Votação do Regulamento do Parque de Lazer da 

Praia Seca.  ___________________________________________________________________  

O presidente da Junta de Freguesia apresentou o documento de regulamento do parque de lazer 

da Praia Seca, tendo salientado que: i) Na epígrafe do documento onde se lê Parque de Lazer 

de Caldas das Taipas deve ler-se Parque de Lazer da Praia Seca ii) No período de 

desconfinamento tem-se detetado uma utilização abusiva deste espaço, sobretudo na parte 

noturna. A Junta de Freguesia colocou ao dispor dos utilizadores desse parque equipamentos 

para separação seletiva de resíduos e irá efetuar um novo reforço nos inícios do mês de julho. 

Constata-se uma deposição de resíduos fora destes recipientes, que estando a ser continuada 

denota uma clara falta de civismo e incompatível com um espaço da Natureza; iii) A Junta de 

Freguesia tem limpo o que os utilizadores sujam e reparado o que tem sido propositadamente 

estragado. Nas visitas ao parque tem-se efetuado ações de sensibilização junto dos utilizadores 

para a correta deposição de resíduos; iv) Com este documento pretende-se definir regras de 

funcionamento e de utilização, que têm um enquadramento punitivo.  _______________________   

O documento de regulamento do parque de lazer da Praia Seca está averbado no anexo quatro, 

que faz parte integrante desta ata.  __________________________________________________  

Inscreveu-se para intervir o deputado Manuel José Araújo Ribeiro pela coligação de partidos 

Juntos por Guimarães.  __________________________________________________________  

O deputado Manuel José Araújo Ribeiro na sua intervenção, após cumprimentar todos os 

presentes, referiu que o documento apresentado parece ter sido feito à pressa, porque contem 
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incongruências, paradoxos, contradições e uma falta de estrutura que não dignifica, neste 

aspeto, o trabalho que a Junta de Freguesia tem efetuado em outros regulamentos já 

apresentados. De seguida elencou um conjunto exemplificativo de situações ao longo do 

documento que comprova a análise efetuada na frase anterior, nomeadamente na prática de 

jogos e na regulação das concessões. A coligação Juntos por Guimarães votará contra este 

documento porque entende que o documento de regulamento deveria ser elaborado com mais 

tempo, com mais cuidado, com mais estruturação, com menos contradições e com uma redação 

que dignificasse, o trabalho que a Junta de Freguesia tem efetuado na feitura de regulamentos. 

Na prestação de esclarecimentos, o presidente da Junta de Freguesia, na resposta ao deputado 

Manuel José Araújo Ribeiro referiu que: i) Agradece a postura construtiva que o deputado 

Manuel Ribeiro tem tido, não só hoje, com a análise que efetuou ao documento, mas ao longo 

deste mandato e que contrasta com outras posturas que vai observando; ii) Se elementos da 

coligação de partidos Juntos por Guimarães tiverem vontade para trabalhar este documento, a 

Junta de Freguesia também está disponível para o reformular em conjunto. Este repto, de 

contributo e apoio, é semelhante ao da atribuição de concessões no cemitério, mas que até ao 

momento ainda aguarda resposta da coligação. Reconhece competências técnicas e sagacidade 

política ao deputado Manuel Ribeiro para contribuir na reformulação do documento apresentado 

e na consequente melhoria do resultado final; iii) Atendendo aos comportamentos abusivos que 

têm sido observados na utilização do parque de lazer da Praia Seca e dada a proximidade de 

uma utilização mais intensa deste espaço na época de verão, propõe a aprovação deste 

documento nos moldes em que foi apresentado e depois de reformulado em conjunto, se esse 

for o entendimento da coligação de partidos Juntos por Guimarães e do Partido Socialista, alvo 

de nova aprovação na reunião ordinária de setembro, num quadro de compromisso coletivo.  ___  

Colocado à votação o regulamento do parque de lazer da Praia Seca foi aprovado por 

unanimidade, com treze votos a favor.  _____________________________________________  

A Bancada Parlamentar da coligação de partidos Juntos por Guimarães apresentou a seguinte 

declaração de voto: Face à posição adotada pela Junta de Freguesia, que é autora da proposta 

de regulamento do parque de lazer da Praia Seca, que se comprometeu a revisitar o documento 

e acolher os contributos de todas as bancadas, votaram favoravelmente este documento no 

interesse da Freguesia e de todos em geral, garantindo-se uma execução imediata naquilo que 

for aplicado.  ___________________________________________________________________  
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Ponto sete – Apresentação, Discussão e Votação do Regulamento do Parque Canino.  ___  

O presidente da Junta de Freguesia apresentou o documento de regulamento do parque canino, 

instalado na rua Custódio da Costa Ferreira Pinto, tendo salientado que o documento agora 

submetido à Assembleia de Freguesia visa formalizar as regras de funcionamento e de utilização 

desse equipamento que está destinado aos canídeos e aos respetivos cuidadores. Este 

equipamento enquadra-se num plano mais abrangente que tem motivado queixas frequentes no 

convívio entre pessoas, animais e cuidadores desses animais. Foram instalados pela Freguesia 

10 dispensadores de sacos para recolha de dejetos animais e a partir de amanhã será colocada 

sinalética para apelar às regras em vigor, nomeadamente o passeio dos animais e o incremento 

da higiene e salubridade urbana. O regulamento agora apresentado resulta de boas práticas 

realizadas noutros municípios do país. Este é o primeiro equipamento do género no concelho de 

Guimarães, foi reclamado por cidadãos da Freguesia e que certamente terá sucesso na sua 

utilização.  _____________________________________________________________________  

O documento de regulamento do parque canino está averbado no anexo cinco, que faz parte 

integrante desta ata.  ____________________________________________________________  

Inscreveu-se para intervir o deputado José Maria Fernandes Ferreira Gomes pela coligação de 

partidos Juntos por Guimarães.  ___________________________________________________  

O deputado José Maria Fernandes Ferreira Gomes na sua intervenção, após cumprimentar 

todos os presentes, colocou as seguintes questões: i) Quem é o proprietário do espaço onde 

está implantado o parque canino?; ii) Qual é o montante do investimento?; iii) Quem fiscaliza a 

abertura, para a entrada e a saída, do parque canino?;  iv) O que acontece a quem não cumprir 

as regras?  _____________________________________________________________________  

Na prestação de esclarecimentos, o presidente da Junta de Freguesia, na resposta ao deputado 

José Maria Fernandes Ferreira Gomes referiu que: i) O espaço é propriedade da Junta de 

Freguesia de Caldelas; ii) Para reduzir os custos e utilizar recursos humanos da Junta de 

Freguesia a obra de construção do parque canino resultou de várias etapas. Neste contexto 

parcelar dará uma resposta por escrito ao deputado; iii) A abertura e o fecho do espaço canino é 

realizado pelos cuidadores dos animais. Quando chegam ao espaço, abrem a cancela, retiram a 

trela ao animal (mas mantém o açaimo, se for o caso), libertam o animal para o interior do 

espaço e fecham a cancela; iv) Dependendo do tipo de comportamento infrator, embora o 

regulamento não preveja um quadro punitivo, existe legislação direcionada para estes aspetos, 
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nomeadamente o estatuto jurídico dos animais e a normas de higiene, de saúde, de bem-estar e 

de segurança. O bom senso vai certamente prevalecer na convivência de pessoas com animais.   

O presidente da Junta de Freguesia aproveitou o momento para informar que já se está a 

trabalhar num projeto de formalização de uma colónia de gatos errantes, existindo na Vila 2 

cidadãs cuidadoras. Pretende-se dar condições ao espaço, dignidade aos animais existentes e 

controlar o número de indivíduos da colónia, num processo envolve a captura, a sua 

esterilização, a desparasitação e, por fim, a sua devolução, onde continuarão a ser alimentados 

e protegidos pelas cuidadoras.  ____________________________________________________  

Foi proposta a aprovação de uma minuta desta ata, que foi aprovada por unanimidade dos 

presentes, com treze votos a favor. _________________________________________________  

Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, que depois de lida em voz alta e 

aprovada por unanimidade vai ser assinada pela Mesa, tendo de imediato o presidente da 

Assembleia dado os trabalhos por encerrados. ________________________________________  

 

O presidente da Mesa da Assembleia de Freguesia, 

_____________________________________ 

(Sérgio Nuno Pereira da Araújo) 

  
 

O 1º secretário da Mesa  

da Assembleia de Freguesia, 

 O 2º secretário da Mesa  

da Assembleia de Freguesia, 

   

(José Inácio da Fonseca)  (José Agnelo Crato Guimarães Azenha Pires) 

 
 

 


