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 _______  Ata da quarta reunião ordinária da Assembleia de Freguesia. __________  

Aos 18 dias do mês de dezembro do ano de 2020, pelas 21 horas, realizou-se a quarta 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 da ata da 3.ª sessão ordinária de 2020, realizada a 25 de setembro de 

2020.  _______________________________________________________________________  

2. Período reservado à intervenção do Público e destinado ao pedido de esclarecimentos 

dirigidos aos membros da Assembleia e sobre assuntos do interesse da Freguesia.  _________  

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

 

PERIODO DA ORDEM DO DIA 

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

financeira entre sessões.  _______________________________________________________  

5. Apresentação, discussão e votação da minuta dos contratos interadministrativos de 

delegação de competências por parte da Câmara Municipal de Guimarães, na Freguesia de 

Caldelas, para atribuição de verbas para reforço do apoio operacional nos estabelecimentos 

de Educação e Ensino Básico.  ___________________________________________________  

6. Apresentação, discussão e votação da proposta de delegação de competências por parte da 

Câmara Municipal de Guimarães, na Freguesia de Caldelas, para manutenção dos Espaços 

Verdes.  _____________________________________________________________________  

7. Apresentação, Discussão e Votação das Propostas de Aditamento de Prazos a Contratos 

Interadministrativos de Delegação de Competências.  _________________________________  

8. Apresentação, Discussão e Votação da Terceira Revisão Orçamental no Ano de 2020.  ______  

9. Apresentação, Discussão e Votação do Regulamento de Taxas e Licenças.  _______________  

10. Apresentação, Discussão e Votação das Grandes Opções do Plano e Orçamento para o ano 

de 2021.  ____________________________________________________________________   

11. Apresentação, Discussão e Votação do Plano Plurianual de Investimentos para o Quadriénio 

2022-2025.  _________________________________________________________________  
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12. Autorização Prévia para Compromissos Plurianuais.  ________________________________  

13. Apresentação, Discussão e Votação do Mapa de Pessoal para o ano de 2021.  ___________  

14. Aprovação da Aceitação da cedência ao domínio público de parcela de terreno.  __________  

 

O presidente da Mesa declarou aberta a 4.ª sessão ordinária do ano de 2020 da Assembleia de 

Freguesia de Caldelas e saudou todos os presentes.  __________________________________  

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 e José Maria Fernandes 

Ferreira Gomes e Constantino João Quintas Veiga pela coligação de partidos Juntos por 

Guimarães.  ___________________________________________________________________  

Sendo o edital convocatório distribuído previamente, emitido e publicado a 8 de dezembro de 

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

unanimidade.  _________________________________________________________________  

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, Álvaro Miguel Lemos Neves Costa e Silva e Hélder Rui Andrade da Silva pelo Partido 

Socialista; Manuel José Araújo Ribeiro, Carlos Franclim Matos Freitas, Sónia Cristiana Ferreira 

Mendes, Sara Daniela Martins Marques Silva e Vítor Alves Machado 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; António Joaquim Azevedo de Oliveira e Patrícia 

Alexandra Gomes Correia, vogais.  ________________________________________________  

Ponto um – Leitura e aprovação da ata da 3.ª sessão ordinária de 2020, realizada a 25 de 

setembro de 2020.  ____________________________________________________________  

O presidente da Mesa propôs à Assembleia a dispensa da leitura da ata, em virtude da respetiva 

proposta ter sido antecipada e atempadamente enviada a todos os membros da Assembleia, o 

que foi aceite por unanimidade.  ____________________________________________________  
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Não havendo inscrições para a discussão da ata, a mesma foi submetida a votação.  __________  

A ata da 3.ª sessão ordinária de 2020, realizada a 25 de setembro de 2020, foi aprovada por 

maioria, com onze votos a favor e duas abstenções da deputada Sara Daniela Martins Marques 

Silva e do deputado Vítor Alves Machado da coligação de partidos Juntos por Guimarães.  ______  

Ponto dois – Período reservado à intervenção do Público e destinado ao pedido de 

esclarecimentos dirigidos aos membros da Assembleia e sobre assuntos do interesse da 

Freguesia.  ___________________________________________________________________  

O presidente da Mesa informou que, de modo a salvaguardar a intervenção do Público nesta 

sessão de reunião ordinária, os cidadãos eleitores podiam ter-se inscrito para o efeito, 

solicitando ao presidente da Assembleia de Freguesia, até às 23h:59min do dia 14 de dezembro 

de 2020, através do endereço eletrónico geral@caldasdastaipas.com, uma credencial para 

intervenção na reunião. Constatou-se que nenhum pedido foi rececionado naquele endereço 

eletrónico, razão pela qual não houve qualquer intervenção do Público.  _____________________  

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

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

deliberativo.  __________________________________________________________________  

O presidente da Mesa referiu que não recebeu correspondência e não ocorreram 

representações da Assembleia de Freguesia, em que elementos da Mesa estiveram presentes.  _  

Intervieram os deputados Hélder Rui Andrade da Silva, pelo Partido Socialista e Carlos Franclim 

Matos Freitas pela coligação de partidos Juntos por Guimarães. ___________________________  

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

presentes, referiu que a Taipas Turitermas por força da sua natureza jurídica é uma empresa 

pública, a Freguesia de Caldelas é sua constituinte, associada e faz parte dos órgãos sociais da 

Cooperativa. Nos últimos três anos a Câmara Municipal de Guimarães tem celebrado um 

contrato programa com a Cooperativa que obriga o Município a transferir cerca de 400000€ 

(quatrocentos mil euros) por ano. Essa transferência tem em vista compensar a Cooperativa 

pelos preços sociais que a mesma tem de praticar. A Taipas Termal faz muitas campanhas, com 

redução de preços, mas não se conhece um anúncio da existência de preços sociais, isto é, 

preços de serviço público tendencialmente gratuitos que se situem, pelo menos, abaixo do preço 
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normal e que permitam o acesso de toda a gente ou aos cidadãos com mais carência de 

recursos aos serviços prestados pela Cooperativa.  _____________________________________  

Dado o exposto, e por ser de interesse geral e da freguesia em particular questionou a Junta de 

Freguesia se sabe da existência de serviços com preços sociais da Taipas Turitermas e em caso 

afirmativo: i) Quais são esses serviços? ii) Porque é que a tabela não é publicitada e divulgada 

pela Junta de Freguesia, como aliás o faz para outras atividades e serviços? iii) Se nessa tabela 

não se inclui o serviço com o termalismo sénior?  ______________________________________  

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 o chefe 

Ernesto Martinho pelos seus mandatos como chefe de Agrupamento dos Escuteiros e agradece 

o seu contributo aos escuteiros da nossa freguesia ao longo de todos estes anos. Aproveitamos 

assim para congratular também o chefe Leandro Neves pela sua eleição para chefe de 

Agrupamento e desejar-lhe as maiores felicidades nesta nova etapa. Congratulamos a Banda 

Musical de Caldas das Taipas pelos seus 186 anos de existência celebrados no dia 5 de 

Outubro. Congratulamos a atleta Rita Lopes, vice campeã ibérica e nacional 25-29 anos no 

triatlo de média distância que se realizou em Caminha no dia 3 de Outubro. Congratulamos 

ainda o Clube Caçadores das Taipas pelos seus 97 anos celebrados no passado dia 23 de 

Novembro.”  ____________________________________________________________________  

O presidente da Junta de Freguesia, após cumprimentar todos os presentes, na resposta ao 

deputado Hélder Rui Andrade da Silva referiu que os aspetos que anteriormente realçou 

valorizam positivamente a nossa Comunidade e o verdadeiro trabalho desenvolvido por algumas 

pessoas e que se constituem como bons exemplos da nossa Terra.  _______________________  

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

Carlos Franclim Matos Freitas referiu que: i) O anterior presidente da Junta de Freguesia, 

quando a Câmara Municipal de Guimarães, em 2009, atribuiu um subsídio de cerca de 500000€ 

(quinhentos mil euros) à Cooperativa Taipas Turitermas para a valorização do património 

turístico e termal da nossa freguesia, disse numa capa de jornal “Oxalá viessem mais 500000€ 

(quinhentos mil euros)”. A partir dessa data o contrato programa da Câmara Municipal de 

Guimarães tem anualmente transferido uma verba de investimento desse montante; ii) A 

Cooperativa antes de tudo tem que servir a Vila das Taipas, nomeadamente os equipamentos da 

cooperativa estão a ser utilizados pelas Associações da Freguesia, a unidade de medicina física 
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e de reabilitação a trabalhar para pessoas beneficiárias do Serviço Nacional de Saúde, a 

celebração de protocolos como o da Junta de Freguesia para o termalismo sénior; iii) Todos 

deveriam ficar satisfeitos com esta prestação de serviço público.  __________________________  

O deputado Carlos Franclim Matos Freitas solicitou esclarecimentos adicionais ao presidente da 

Junta de Freguesia, tendo referido que: i) Não colocou em causa o envio anual do dinheiro para 

a TaipasTermal pela Câmara Municipal de Guimarães; ii) O que colocou em questão é, de que 

modo o valor que está a ser transferido pela Câmara Municipal de Guimarães está a ser aplicado 

para diminuir os preços praticados para pessoas mais carenciadas. Esses preços praticados 

estão mais baratos por existir essa compensação?; iii) O presidente da Junta de Freguesia 

referiu que o dinheiro que tem vindo a ser transferido foi direcionado para investimento e não é 

esse o destino que está protocolado com a Câmara Municipal de Guimarães.  ________________  

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

deputado Carlos Franclim Matos Freitas referiu que nos esclarecimentos anteriores deu 

exemplos claros de protocolos e de serviços que a Cooperativa Taipas Termal pratica a um 

preço abaixo de mercado, e nalguns casos gratuitos, presta em nome do serviço público. ii) A 

Junta de Freguesia acompanha, escrutina e fiscaliza o trabalho da Cooperativa Taipas Termal e 

que se disponibiliza para pedir cópia do contrato programa com a Câmara Municipal de 

Guimarães.  ____________________________________________________________________  

O deputado Carlos Franclim Matos Freitas anuiu que solicitou informações para poder efetuar a 

comparação do valor recebido pela Cooperativa Taipas Termal e a diferença entre os preços de 

tabela e os praticados com desconto.  ________________________________________________  

A Mesa da Assembleia de Freguesia ou o Executivo da Junta de Freguesia solicitarão à 

Cooperativa Taipas Termal uma cópia do contrato programa da Cooperativa com a Câmara 

Municipal de Guimarães.  __________________________________________________________  

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

Ponto quatro – 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, assinalou as atividades 

da Junta de Freguesia entre meados do mês de setembro e finais do mês de novembro, tendo 
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destacado o seguinte: i) Este último trimestre espelha bem o trabalho desenvolvido pela Junta de 

Freguesia nestes últimos 3 anos; ii) Atualmente estão em curso três empreitadas muito 

importantes para o desenvolvimento da freguesia: a empreitada de requalificação do antigo 

mercado; a requalificação da centralidade da vila e a requalificação da alameda Rosas 

Guimarães e da rua Dr. Joaquim Ferreira Monteiro; iii) Concretizamos a empreitada de 

requalificação da rua da Lama e do Pedraído, designadamente com a pavimentação das duas 

ruas, já depois de de se ter concluído a construção das redes de águas pluviais; iv) Construiu-se 

a primeira fase do trilho ecológico, tendo também a Junta de Freguesia formalizado o pedido de 

apoio à Agência Portuguesa do Ambiente para financiar esta operação. A Junta de Freguesia 

recebeu a primeira formação de campo do projeto "Ave para todos"; v) Intervenção na rede de 

águas pluviais da urbanização sita na rua Sporting Club das Taipas; vi) De particular relevo a 

necessidade de resolução do problema existente na avenida dos Bombeiros Voluntários, que 

apresenta diversas fissuras na rede de saneamento e que a Vimágua se comprometeu a 

resolver, à semelhança das ruturas sucessivas na rede de abastecimento de água na rua da 

Casa Nova e no centro da vila; vii) Ao nível dos recursos humanos salientamos que a Junta de 

Freguesia celebrou dois contratos emprego e inserção, que se têm dedicado à limpeza de todos 

os parques de lazer da vila e de outros jardins da freguesia. Foi adquirido vestuário novo para 

todos os trabalhadores; vii) Também se reativaram algumas atividades no âmbito do Centro de 

Convívio Sénior, cumprindo com as orientações da Direção-Geral da Saúde (DGS) e 

privilegiando as atividades no domicílio; viii) Ao nível da ação social a reativação do programa de 

vacinação + 65, o trabalho de acompanhamento a famílias em situação de vulnerabilidade, 

designadamente  para atendimento de pessoas em situação de desemprego, recorrendo ao 

Fundo de Socorro Social, ao banco de bens de primeira necessidade e à orientação de 

respostas sociais da Câmara Municipal de Guimarães e da Segurança Social;  ix) Ao nível das 

Escolas a Junta de  Freguesia procedeu à limpeza genérica dos dois estabelecimentos do 1.º 

ciclo do Ensino Básico. Em articulação com a Câmara Municipal de Guimarães, a Associação de 

Pais da Escola do Pinheiral e a Brigada Verde procedeu-se a pequenas reparações na Escola 

do Pinheiral; x) A Junta de Freguesia  intermediou com os Serviços de Ação Social do IPCA - 

Instituto Politécnico do Ave a resolução do problema do alojamento dos alunos do polo instalado 

no Parque de Ciência e Tecnologia - AvePark; xi) No domínio Ambiental elogiou os trabalhos 

levados a cabo pela Brigada Verde e pelos seus voluntários, porque tem permitido avançar em 

domínios em que a freguesia estava parada; xii) Neste período submetemos a candidatura da 

Praia Seca a praia fluvial, decorrente do trabalho de monitorização da água levado a cabo em 
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2020; xiii) Procedemos à entrega dos prémios do projeto Eco-Famílias; xiv) Concretizou-se a 

limpeza das margens na ribeira da Agrela, junto ao moleiro, na ribeira da Canhota, entre os 

Banhos Velhos e o parque de campismo e na margem do rio Ave desde a Praia Seca até ao 

parque de campismo; xv) Replantação de árvores autóctones e ações de remoção de espécies 

invasoras; xvi) Continuamos a apoiar os cuidadores do projeto "Taipas a florir"; xvii) Aderimos ao 

pacto "Freguesia sem glifosato" uma vez que desde 2017 foi eliminada a utilização de pesticidas 

na limpeza de bermas e sarjetas; xix) No domínio da Covid-19, a Junta de Freguesia procedeu à 

entrega de doseadores individuais nas Escolas do 1.º ciclo e distribuiu pelo comércio local 

informação orientada ao setor da restauração: "Compre nas Taipas". Em conclusão este 

trimestre foi repleto de concretizações sobretudo nas opções que tínhamos definido para o 

mandato. O Executivo da Junta de Freguesia fica muito satisfeito por apresentar obras de 

grande execução mas também trabalho de proximidade através das pequenas intervenções que 

têm grande impacto na vida dos Taipenses.  ___________________________________________  

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 José Horácio da Silva Nogueira e António Augusto da 

Silva Mendes pelo Partido Socialista e o deputado Manuel José Araújo Ribeiro pela coligação de 

partidos Juntos por Guimarães. O presidente da Junta de Freguesia prestou esclarecimentos. __  

O deputado José Horácio da Silva Nogueira na sua intervenção, após cumprimentar todos os 

presentes, referiu que a sua intervenção esteve circunscrita à temática da Cultura: i) Este setor 

tem sido dos mais afetados por esta pandemia e, por isso, é daqueles que se deve dirigir mais 

atenção; ii) A animação de verão na vila de Caldas das Taipas conseguiu apoiar este setor, 

tendo cumprido com todas as normas se higiene e segurança impostas pela Direção-Geral da 

Saúde (DGS); iii) A Vila Natal também está no mesmo registo, tendo-se imposto muita 

criatividade na conceção do cartaz de atividades; iv) Entende que 2021 vai ser um ano de 

esperança, mas aliada a uma vontade firme fazer, lançando o repto a este Executivo para que 

não só tentem fazer o que era suposto fazer a nível cultural, mas que também acrescentem o 

que não foi realizado nos anos anteriores. A vila de Caldas das Taipas tem crescido muito a 

nível cultural, em quantidade e em qualidade. As vantagens daí decorrentes serão enormes.  ____  

O deputado Manuel José Araújo Ribeiro pela coligação de partidos Juntos por Guimarães na sua 

intervenção, após cumprimentar todos os presentes, solicitou os seguintes esclarecimentos: i) 
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Relativamente ao Fundo de Socorro Social, quantas pessoas foram apoiadas? ii) Relativamente 

à vacinação + 65 anos, qual o número de vacinados ao abrigo deste programa? iii) A Praia Seca 

foi candidatada a praia fluvial ou a zona balnear?  ______________________________________  

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

presentes, solicitou esclarecimentos tendo referido que, e passa-se a citar entre aspas, “Numa 

altura em que passamos uma das fases mais complicadas da história da Humanidade, com a 

pandemia que vivemos, houve a necessidade de pessoas e instituições se assumirem perante a 

sociedade. Foi isso que fizeram também as autarquias locais, que estão a ter um papel 

importante nesta fase. Na nossa freguesia foi assumido um papel pró-ativo que tem permitido 

atuar em vários patamares da sociedade. Com a criação do banco de bens alimentares e de 

primeira necessidade, com o programa “Nós vamos por si”, com a distribuição de equipamentos 

de proteção individual, com a distribuição de contatos dos produtores de produtos locais que 

ficaram algum tempo sem poderem fazer as suas vendas na feira semanal, e mais recentemente 

com a disponibilização de contatos e informações dos estabelecimentos de restauração da 

freguesia. Mas, com todos os problemas e limitações que esta pandemia nos colocou podemos 

dizer que a freguesia não parou. Antes pelo contrário, está em curso uma verdadeira mudança, 

tal como os Taipenses acreditaram em 2017. Mas atrevo-me a ir um pouco mais longe e dizer 

que o que está em curso é uma verdadeira revolução!  __________________________________  

Destacamos aqui, com todo o orgulho que os Taipenses devem ter, o arranque das obras do 

centro e da alameda Rosas Guimarães. Um investimento que os Taipenses merecem e que lhe 

era devido. Irá ser uma transformação não só do que fia à superfície, mas por aquilo que nos 

tem sido possível apreciar, será também uma revolução ao nível das infraestruturas do subsolo, 

o que irá resolver vários problemas existentes até agora. Destacamos também o 

acompanhamento que a Junta de Freguesia tem feito das respetivas obras e que tem permitido 

que o impacto para todos nós seja o menor possível. Temos reparado que nesta fase a obra 

está concentrada junto à Igreja Matriz. Perguntamos ao Executivo se há já um plano definido 

para que zonas avançará a obra de seguida? E com que calendarização?  __________________  

Nas duas intervenções que estão no terreno há duas coisas que o Partido Socialista tem 

acompanhado com mais intensidade, não agora, mas desde o início do projeto onde deixou 

inclusive propostas em reuniões tidas com a Câmara Municipal de Guimarães e com os 

responsáveis do projeto. São elas o estacionamento e o parque arbóreo da Vila. Em relação ao 
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estacionamento, e tal como foi agora assumido pelo Sr. Presidente da Câmara de Guimarães, é 

da maior importância a criação de bolsas de estacionamento de proximidade que colmatem as 

faltas dos que serão suprimidos. Em relação ao parque arbóreo, desde há uns anos a esta parte 

temos perdido algumas árvores que, pela sua idade ou até por tratamento inadequado têm sido 

abatidas ou até caído em tempestades. Temos ouvido muitas vezes nesta casa falar de um 

estudo fitossanitário e que há um número de árvores identificadas como em “mau estado”. 

Perguntamos assim ao Executivo desde quando há esses estudo, o que já foi feito para mitigar 

problemas, se já foram replantadas árvores desde aí, e se no projeto de intervenção do centro 

está contemplada a reposição de árvores que estão a ser abatidas. Para completar a revolução 

no centro da Vila temos em fase já adiantada a obra do antigo mercado. Uma obra que todos os 

Taipenses reconhecem da maior importância. Não só pelo avançado estado de degradação em 

que se encontrava, mas também pelo uso inadequado como estaleiro que tinha assumido nos 

últimos anos e mais ainda pelo valor sentimental que todos os Taipenses têm pela “Praça”. 

Esperamos que com o projeto concluído o espaço volte a ser a nossa “Praça” e seja um ponto 

de encontro e de convívio.  ________________________________________________________  

Mas a revolução vai mais longe e alarga-se ao Pedraído e à Lama onde, mesmo sem estar no 

nosso programa eleitoral, foi possível resolver problemas antigos. Na rua da Lama ficou 

definitivamente resolvido o problema da caixa que tinha sido bloqueada junto ao caminho de 

Santo Ovídeo e a água destruía por completo a estrada. Temos agora a revolução que está a 

seguir pela margem do rio abaixo e a seguir da Praia Seca até ao Parque de Lazer pelo Trilho 

ecológico do Ave.  _______________________________________________________________  

Mas uma revolução como a que está em curso não se faz apenas de obras. Faz-se também com 

as pequenas coisas, mas que se tornam grandes, do dia a dia. A freguesia está 

permanentemente limpa, com bermas e sargetas sempre impecáveis. Os nossos parques têm 

tido um cuidado extremo e as Taipas estão a florir como nunca. A Brigada Verde, e os seus 

voluntários que queremos aqui agradecer, têm feito um trabalho que a todos deve orgulhar.  ____  

O trabalho conjunto com as coletividades e com as instituições da freguesia tem permitido todos 

possam fazer parte do processo e assim, de mãos dadas, fazer mais com menos. Nós, no 

Partido Socialista, estamos cá para continuar a apoiar na concretização do nosso programa 

eleitoral e para ajudar no que for preciso e continuaremos a fazer as nossas propostas e sendo a 

voz de quem nos aborda nas ruas transmitindo essas preocupações ao Executivo.  ____________  



 
 

______________________________________________________________________________________________ 

Quarta sessão ordinária realizada em 18 de dezembro de 2020 

 

Autenticação 

________________________ 

Livro n.º2, pág. 10 / 28 

Assembleia de Freguesia de Caldelas 

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

José Horácio da Silva Nogueira referiu que: i) A intervenção efetuada pelo deputado foi muito 

lúcida e que constitui uma preocupação deste Executivo; ii) Ao longo de 2020 a Junta de 

Freguesia e a Comissão de Festas tentaram manter a nível cultural tudo o que fosse possível, 

mesmo que em moldes mais minimalistas. Elogia a Comissão de Festas pelo arrojo em adaptar 

as iniciativas, como o S. Pedro e a Vila Natal; iii) Sob o lema “A cultura não pode parar”, 

mantiveram-se as iniciativas da animação do Verão, do Emigrante e do Turista, o concerto de 

quarteto de cordas e o concerto de Natal da Orquestra do Norte, as 6 peças de teatro nas 

escolas do 1.º ciclo do Pinheiral e da Charneca e a hora do conto de Natal que está a ser 

transmitida online; iv) Há a certeza absoluta que na Vila de Caldas das Taipas a cultura não vai 

parar, de forma gratuita e universal e em benefício dos cidadãos Taipenses.  ________________  

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

Manuel José Araújo Ribeiro referiu que há: i)  25 agregados familiares que estão a ser seguidos 

em continuidade pelo Gabinete de Ação Social da Junta de Freguesia; ii) 31 agregados 

familiares beneficiaram do banco de bens de 1.ª necessidade; iii) 3 benificiários do Fundo de 

Socorro Social; iv) 52 utentes a beneficiarem das respostas do Espaço de Convívio Sénior; v) No 

que concerne à vacinação + 65 anos há 23 idosos referenciados para as Unidades de Saúde 

Familiar; vi) Relativamente ao parque de lazer da Praia Seca foi candidatado a zona balnear e o 

troço do rio Ave a praia fluvial, na zona contígua ao areal do parque de lazer.  _______________  

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

António Augusto da Silva Mendes referiu que: i) Felicita a atitude da bancada do partido 

Socialista por ter um sentido crítico numa perspetiva de melhoria contínua. É também de louvar 

que apesar de ser o partido que suporta o Executivo da Junta de Freguesia é aquele que mais 

identifica problemas e mais procura as respetivas soluções; ii) O Executivo da Junta de 

Freguesia está a acompanhar semanalmente as reuniões de obra da centralidade da vila e a 

previsão é que a próxima intervenção se direcione para a zona dos Banhos Velhos. As 

prospeções arqueológicas deram origem a um relatório que foi enviado para a Direção-Geral da 

Cultura que irá dar parecer vinculativo. Em alternativa está a ponderar-se avançar com a obra 

desde a pensão Vilas até ao monumento ao bombeiro, na avenida da República; iii) 

Relativamente às árvores, há um estudo fitossanitário elaborado pela Universidade de Trás-os-

Montes e Alto Douro (UTAD). Atualmente há uma sensibilização para a preservação do 

património arbóreo, no entanto não houve essa preocupação pelo antigo Executivo da Junta 



 
 

______________________________________________________________________________________________ 

Quarta sessão ordinária realizada em 18 de dezembro de 2020 

 

Autenticação 

________________________ 

Livro n.º2, pág. 11 / 28 

Assembleia de Freguesia de Caldelas 

aquando da discussão do projeto. Nesse tempo, para quem tinha responsabilidades executivas, 

o projeto da centralidade era o melhor do mundo e agora acordaram, para esta e outras 

problemáticas. O Executivo está a acompanhar o projeto para saber se as árvores que serão 

abatidas têm efetivamente más condições fitossanitárias ou se estão em risco de queda 

eminente. Desde o início dos trabalhos de obra que o Executivo da Junta de Freguesia já salvou 

do abate 10 árvores e desde o início do mandato já se plantaram mais de uma centena de 

árvores.  _______________________________________________________________________  

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

Ponto cinco – Apresentação, discussão e votação da minuta dos contratos 

interadministrativos de delegação de competências por parte da Câmara Municipal de 

Guimarães, na Freguesia de Caldelas, para atribuição de verbas para reforço do apoio 

operacional nos estabelecimentos de Educação e Ensino Básico. _____________________  

O presidente da Junta de Freguesia apresentou o documento minuta dos contratos 

interadministrativos de delegação de competências por parte da Câmara Municipal de 

Guimarães, na Freguesia de Caldelas, para atribuição de verbas de custear os serviços de 3 

assistentes operacionais que desempenharam no reforço do apoio nas escolas do 1.º ciclo, do 

Pinheiral e da Charneca.  __________________________________________________________  

Os documentos de proposta de minuta dos contratos interadministrativos de delegação de 

competências por parte da Câmara Municipal de Guimarães, na Freguesia de Caldelas, para 

atribuição de verbas para reforço do apoio operacional nos estabelecimentos de Educação e 

Ensino Básico está averbado no anexo dois, que faz parte integrante desta ata.  _____________  

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

Juntos por Guimarães. O presidente da Junta de Freguesia prestou esclarecimentos. _________  

O deputado Manuel José Araújo Ribeiro pela coligação de partidos Juntos por Guimarães na sua 

intervenção perguntou se este protocolo é para pagar quem prestou serviços ou se é para pagar 

quem vai prestar serviços.  ________________________________________________________  

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

Manuel José Araújo Ribeiro referiu que é destinado às duas situações, ou seja, o protoloco é 

para pagar a quem prestou serviços e para quem está a prestar serviços.  ___________________  
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Colocado à votação, este ponto foi aprovado por unanimidade, com treze votos a favor. ________  

Ponto seis – Apresentação, discussão e votação da proposta de delegação de 

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

para manutenção dos Espaços Verdes. ___________________________________________  

O presidente da Junta de Freguesia apresentou a proposta de delegação de competências por 

parte da Câmara Municipal de Guimarães, na Freguesia de Caldelas, para manutenção dos 

espaços verdes, tendo referido que: i) Foi uma competência transferida pela Câmara Municipal 

de Guimarães em 2018 e a Junta de Freguesia tem feito tudo para cumprir com o 

desenvolvimento deste protocolo, ao nível da afetação de recursos humanos e dos recursos 

materiais, estes últimos com a aquisição de um trator corta relva; ii) O Executivo da Junta de 

Freguesia ainda não está satisfeito com o valor do montante nem com o número de 

competências transferidos, pois ambos devem ser incrementados; iii) Considerando que a Junta 

de Freguesia tem feito melhor e que as obras da centralidade renovarão o património arbóreo da 

vila, também pretende incluir as podas de árvores no protocolo de delegação de competências; 

iv) Pretende atribuir uma avença mensal a um arborista que cuide desde logo das árvores para 

que não volte a acontecer a realidade atual das árvores da vila que estão em muito mau estado, 

devido a podas incorretas como as que ocorreram no passado recente; v) A atual Junta de 

Freguesia tem competência para executar a delegação dessas competências.  _______________  

Os documentos de proposta de delegação de competências por parte da Câmara Municipal de 

Guimarães, na freguesia de Caldelas, para manutenção dos espaços verdes está averbado no 

anexo três, que faz parte integrante desta ata.  _______________________________________  

Inscreveu-se para intervir o deputado António Augusto da Silva Mendes pelo Partido Socialista. 

O presidente da Junta de Freguesia prestou esclarecimentos. ___________________________  

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

que, e passa-se a citar entre aspas, “Numa análise mais profunda ao documento que nos foi 

distribuído, e constatando que as áreas de espaços verdes têm crescido substancialmente na 

nossa freguesia e que tem sido visível que o trabalho de proximidade feito com base nesta 

delegação de competências é um trabalho com mais qualidade, é para o Partido Socialista claro 

que o Município está a ter um melhor serviço a um preço, na nossa opinião, baixo. Perguntamos 
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assim se tem este Executivo feito diligências para que o valor a atribuir seja aumentado pois 

mais do que justo seria o reconhecimento do excelente serviço que tem sido feito nesta área.  ___  

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

António Augusto da Silva Mendes referiu que: i) A Junta de Freguesia tem mobilizado muitos 

recursos humanos e materiais para o cumprimento deste protocolo; ii) Ao nível da higiene e 

limpeza urbana tem articulado com os jardineiros e os serviços de varredura de ruas; iii) O 

trabalho realizado pelos voluntários da Brigada Verde tem sido inexcedível. A Junta de 

Freguesia acordou um plano de podas com a Câmara Municipal de Guimarães e a componente 

do trabalho de podas de árvores de pequenas/média dimensão está com uma taxa de execução 

muito elevada, fruto do trabalho dessa equipa de voluntários da Brigada Verde. Os voluntários 

tiveram uma formação inicial com o arborista qualificado que efetua a manutenção do arvoredo 

da Universidade do Minho. É importante que os cidadãos se sintam com utilidade para 

desempenharem funções em prol da Comunidade. Esse trabalho tem sido reconhecido pelas 

pessoas da Freguesia e o Executivo da Junta de Freguesia também agradece esse trabalho.  ___  

Colocado à votação, este ponto foi aprovado por unanimidade, com treze votos a favor. ________  

Ponto sete – Apresentação, Discussão e Votação das Propostas de Aditamento de Prazos 

a Contratos Interadministrativos de Delegação de Competências. _____________________  

O presidente da Junta de Freguesia apresentou os documentos para aditamento de prazos a 

dois contratos interadministrativos de delegação de competências na Freguesia de Caldelas, 

ambos para execução de obras de reabilitação do antigo mercado de Caldas das Taipas. Assim 

foi solicitado pela Junta de Freguesia que a Assembleia de Freguesia de Caldelas delibere 

sancionar a celebração de aditamento aos dois contratos que permitam a conclusão da obra até 

ao final do ano de 2021. ___________________________________________________________  

Os documentos de propostas de aditamento de prazos a contratos interadministrativos de 

delegação de competências estão averbados no anexo quatro, que faz parte integrante desta 

ata. 

Não houve inscrições para intervenção.  _____________________________________________  
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Colocado à votação, a proposta de aglutinação da aprovação em conjunto das propostas de 

aditamento de prazos aos dois contratos interadministrativos de delegação de competências na 

Freguesia de Caldelas, foi aprovada por unanimidade com treze votos a favor. ______________  

Colocado à votação, o aditamento de prazos aos dois contratos interadministrativos de 

delegação de competências na Freguesia de Caldelas de 2018 e 2019 e ambos para execução 

de obras de reabilitação do antigo mercado de Caldas das Taipas, foi aprovado por unanimidade 

com treze votos a favor. __________________________________________________________  

Ponto oito – Apresentação, Discussão e Votação da terceira revisão orçamental no ano de 

2020.  _______________________________________________________________________  

A tesoureira da Junta de Freguesia, Cristina Marques Castro, após cumprimentar todos os 

presentes, apresentou resumidamente os documentos da 3.ª revisão orçamental do ano de 

2020, tendo referido que nesta revisão está-se a incluir como receita o subsídio da animação de 

verão, cujo montante é de 3000€ (três mil euros), o subsídio de acolhimento ao Emigrante e ao 

Turista, cujo montante é de 2000€ (dois mil euros), o subsídio para a iluminação de Natal, cujo 

montante é de 2000€ (dois mil euros), o subsídio para a contratação dos assistentes para as 

Escolas do 1.º ciclo do Pinheiral e da Charneca, cujo montante é de 9286€ (nove mil duzentos e 

oitenta e seis euros) e o subsídio para a pavimentação da rua do Pedraído, cujo montante é de 

56095€ (cinquenta e seis mil e noventa e cinco euros). Do lado da despesa algumas das 

rubricas foram sendo comprometidas e pagas com o orçamento da Junta de Freguesia, como foi 

o caso da animação de verão, não existindo por isso uma conexão direta entre o subsídio e a 

respetiva despesa.  _____________________________________________________________  

Os documentos da 3.ª revisão orçamental no ano de 2020 estão averbados no anexo cinco, que 

faz parte integrante desta ata.  ____________________________________________________  

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

Juntos por Guimarães. O presidente e a tesoureira da Junta de Freguesia prestaram 

esclarecimentos.  ______________________________________________________________  

O deputado Manuel José Araújo Ribeiro pela coligação de partidos Juntos por Guimarães, na 

sua intervenção, referiu que só é admissível uma revisão orçamental se houver um aumento da 

despesa, ou seja, um aumento da receita não fundamenta uma revisão orçamental. O pedido de 

esclarecimento ao Executivo da Junta de Freguesia esteve direcionado para a discriminação das 
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despesas que fundamentam esta revisão orçamental, independentemente do acréscimo da 

receita.  ________________________________________________________________________  

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

Manuel José Araújo Ribeiro referiu que: i) No tempo em que o Sr. deputado Manuel Ribeiro era 

tesoureiro as revisões orçamentais destinavam-se apenas a aumentar a despesa, ou seja para 

fundamentar mais gastos; ii) No atual Executivo, para além das despesas que estão exaradas no 

documento que foi enviado, também se acautela o aumento do património da freguesia através 

do respetivo aumento da receita; iii) Por exemplo, quando se efetuam despesas de 5000€ (cinco 

mil euros) na Cultura acautelou-se o respetivo subsídio da Câmara Municipal de Guimarães, 

depois da Junta de Freguesia efetuar a despesa de cerca de 56000€ (cinquenta e seis mil euros) 

para a pavimentação da rua do Pedraído acautelou-se a respetiva receita como subsídio da 

Câmara Municipal de Guimarães; iv) Com esta revisão está a fazer-se o 2 em 1, ou seja, este 

Executivo efetua a despesa mas consegue o mais difícil que é reforçar a receita.  _____________  

Na prestação de esclarecimentos, a tesoureira da Junta de Freguesia, na resposta ao deputado 

Manuel José Araújo Ribeiro referiu que é visível o aumento da despesa do lado da viação rural, 

das atividades culturais e nos trabalhos especializados dos assistentes operacionais das 

Escolas.  _______________________________________________________________________  

O deputado Manuel José Araújo Ribeiro pela coligação de partidos Juntos por Guimarães 

solicitou esclarecimentos adicionais tendo referido que só há lugar a revisão orçamental se 

houver um aumento global da despesa, um aumento global da receita, como é o caso, não 

fundamenta uma revisão orçamental e pretende apenas que se cumpra a lei.  ________________  

O presidente da Junta de Freguesia na prestação de esclarecimentos adicionais referiu que o 

deputado ao deputado Manuel José Araújo Ribeiro deve ter mais atenção na leitura dos 

documentos enviados, pois estes mostram claramente que há aumento da despesa e que, pela 

3.ª vez está a ser esclarecido ao deputado que houve despesas adicionais na atividade cultural, 

parques e jardins, obras da rua do Pedraído, limpeza e vigilância. Sem margem para dúvida que, 

no documento enviado de revisão orçamental, para esta sessão da Assembleia de Freguesia, 

está discriminada toda a despesa e o valor da despesa global.  ___________________________  

Colocado à votação, este ponto foi aprovado por unanimidade, com treze votos a favor. ________  

Ponto nove – Apresentação, Discussão e Votação do Regulamento de Taxas e Licenças.  _  
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O presidente da Junta de Freguesia apresentou o documento das tabelas do regulamento de 

taxas e licenças, tendo salientado que os valores das taxas e licenças não sofreram alteração e 

que são as mesmas desde há pelo menos 3 anos.  _____________________________________  

O documento das tabelas do regulamento de taxas e licenças está averbado no anexo seis, que 

faz parte integrante desta ata.  ____________________________________________________  

Não houve inscrições para intervenção.  ____________________________________________  

Colocado à votação, este ponto foi aprovado por maioria com 12 votos a favor e 1 voto contra da 

deputada Sara Daniela Martins Marques Silva da coligação de partidos Juntos por Guimarães. __  

Pontos dez e onze – Apresentação, Discussão e Votação das Grandes Opções do Plano, 

do Orçamento para o ano de 2021 e do Plano Plurianual de Investimentos para quadriénio 

2022 - 2025.  __________________________________________________________________  

Colocada à votação a proposta de aglutinação dos pontos dez e onze da ordem de trabalhos, foi 

aprovada por unanimidade, com treze votos a favor. ____________________________________  

O presidente da Junta de Freguesia iniciou a apresentação dos documentos das grandes opções 

do plano e do orçamento para o ano de 2021 (GOP2021) e do plano plurianual de investimentos 

para quadriénio 2022 - 2025, recorrendo a uma apresentação eletrónica ao abrigo do n.º 2 do 

artigo 23.º do regimento de funcionamento da Assembleia de Freguesia, tendo referido que: i) É 

a última proposta de GOP2021 do Executivo da Junta de Freguesia para este mandato; ii) Em 

2020 foram definidos 3 compromissos seguintes, cuidar do espaço público, investir nas pessoas 

e mudar a freguesia de Caldelas. A mudança foi concretizada através de trabalho e cooperação 

entre os atores locais e na mobilização de recursos da Junta de Freguesia, da Comunidade 

local, da Câmara Municipal de Guimarães e do Governo; ii) As prioridades do GOP2021 são o 

combate à pandemia (Distribuição de máscaras, limpeza e higiene urbana e apoio às 

Associações, Escolas e Empresas), o apoio social (Reforço do banco de bens de 1.ª 

necessidade, combate ao isolamento, reforço do Fundo de Socorro Social, criação de Loja 

Social Ecológica e continuação da estratégia de intervenção social), uma vila sustentável 

(Candidatura a Eco-Freguesia XXI, 2.ª fase do trilho ecológico do Ave, reabilitação dos jardins e 

rotundas, continuação do projeto Taipas a Florir, limpeza das margens do rio Ave e das ribeiras 

da Canhota e da Agrela, classificação da Praia Seca como praia fluvial e ações de sensibilização 

ambiental) e continuar a avançar com concretizações (Alameda Rosas Guimarães, antigo 
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mercado, centralidade da vila, rua da Casa Nova, travessa N. Sra. de Fátima, águas pluviais na 

Igreja Velha, hortas comunitárias, monumento ao Combatente, rotundas, trilho ecológico, parque 

das levadas, casa mortuária, rotunda da Rabata, apresentação do estudo prévio da variante e da 

paragem central de autocarros e constituição de bolsas de estacionamento); iii) Relativamente 

ao plano plurianual de investimentos para quadriénio 2022 – 2025 as propostas estão 

associadas a intervenções na construção do parque urbano da Freguesia, na ampliação do 

espaço de venda de frutas e legumes na feira semanal, na beneficiação de ruas da Freguesia e 

no espaço da nova biblioteca.  ______________________________________________________  

O documento das grandes opções do plano e orçamento para o ano de 2021 está averbado no 

anexo sete e o documento do plano plurianual de investimentos para quadriénio 2022 - 2025 

está averbado no anexo oito, que fazem parte integrante desta ata.  _______________________  

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

Juntos por Guimarães e o deputado José Alexandre Maia Freitas pelo Partido Socialista. ______  

O deputado Manuel José Araújo Ribeiro na sua intervenção, referiu que: i) Por muito mérito que 

as propostas apresentadas pelo Sr. presidente da Junta tenham, num horizonte temporal até 

2025 do futuro da freguesia, é prematuro vir nesta altura apresentá-las e constitui o início de 

uma campanha eleitoral antecipada. São anúncios de um Executivo de Junta de Freguesia sem 

se saber de antemão os destinos que as futuras eleições vão definir. Neste contexto, rejeita 

liminarmente estas considerações efetuadas aos projetos apresentados para o período de 2022 

até 2025; ii) Não merece qualquer intervenção à coligação de partidos Juntos por Guimarães os 

capítulos relativos à Cultura, Turismo e Educação, por se constatar que é uma repetição do ano 

anterior. No domínio Social a Junta de Freguesia pretende replicar um balcão da Segurança 

Social e assumir-se como um balcão de informações, através da criação de um gabinete de 

apoio social. Mais do que isso assumir-se como um gabinete de formação e, por não se saber o 

que isso é, têm dúvidas se tal competência é legal para uma Junta de Freguesia; iii) 

Relativamente ao Ambiente e Mobilidade a Junta de Freguesia concluiu a zona de lazer da Praia 

Seca, um projeto iniciado pela Junta de Freguesia anterior. Não se deve ficar apenas pelos 

trilhos ecológicos e deve-se ambicionar o alargamento do parque de lazer da Praia Seca 

ligando-o ao parque de lazer das Taipas, construindo um grande parque que ia distinguir as 

Taipas de todas as outras localidades. O Executivo anterior teve sempre a preocupação de 

afirmar a Praia seca como um projeto estruturante, mas só o é se for ligado ao parque de lazer 
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das Taipas. Os requisitos como praia fluvial são muito exigentes e ainda não está esclarecido se 

a candidatura efetuada da Praia Seca foi a uma zona balnear ou a uma praia fluvial. O Executivo 

da Junta de Freguesia anterior, para a Praia Seca, já tinha tido essa autorização para funcionar 

como zona balnear mas a Agência Portuguesa do Ambiente não se responsabilizava pela 

qualidade da água do rio Ave para que os utilizadores tomassem banho nesse troço do rio Ave. 

Por esse motivo o Executivo da Junta anterior não conseguiu a autorização para que a Praia 

Seca funcionasse como praia fluvial. Felicitam o atual Executivo da Junta de Freguesia se 

realmente essa candidatura é para praia fluvial, podendo assim banhar-se em segurança nas 

águas do rio Ave; iv) No Urbanismo não se sabe o impacto que as obras da Vila vão ter na vida 

social, económica e cultural. Congratulam-se pelo Executivo da Junta de Freguesia se preocupar 

com a resolução do problema da falta de estacionamento que daí advirá. As obras e a pandemia 

prejudicam a vila e os comerciantes, pelo que era pertinente adiar a atual concretização das 

obras da centralidade para amenizar esses problemas, dando a entender que o calendário 

eleitoral é mais forte que a desgraça das pessoas. A coligação de partidos Juntos por Guimarães 

é favorável à obra de requalificação do antigo mercado, no entanto as obras que estão a ser 

feitas são um verdadeiro atentado arquitetónico, pois há um aumento do volume de construção e 

um desalinhamento com o espaço anterior, descaracterizando por completo. A fachada sul foi 

ampliada, apresenta uma anarquia construtiva e está a cometer-se um erro construtivo 

grosseiro. A criação de mais bares e cafés nas Taipas é o destino promovido pela Junta de 

Freguesia a esse espaço, por isso não é aceitável e é de rejeitar com toda a energia. Esta 

utilização é um abastardar o espaço público. Propõe a utilização do antigo mercado para 

instalação do novo local do polo da biblioteca, dignificando-se assim aquela construção. É bom 

que se faça obra, mas também é necessário fazer bem. Sobre a renovação da alameda Rosas 

Guimarães, sendo um projeto de 2012, tem 8 anos de atraso da Câmara Municipal de 

Guimarães. Por ter sido projetada pelos seus técnicos não respeita os passeios centrais, elimina 

o último canteiro e constitui um erro crasso para os Taipenses e a população em geral; v) Sobre 

o plano de atividades, os domingos ativos são propaganda eleitoral, corresponde a 1/200 da 

atividade física praticada nessa zona, já que há centenas pessoas que os têm no próprio parque 

de lazer das Taipas. Não há uma única medida extraordinária de apoio para promover as 

Associações desportivas da freguesia que enfrentam a maior crise com quebra de atividade, de 

receita e de sócios. A coligação de partidos Juntos por Guimarães também entende que a casa 

mortuária é uma mais-valia para as Taipas e também apoia essa construção pela Paróquia de 
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Caldelas, à semelhança da Junta de Freguesia. Este plano de atividades e orçamento não 

defende qualidade, mas apresenta apenas quantidade.  _________________________________  

Na prestação de esclarecimentos ao deputado Manuel José Araújo Ribeiro, o presidente da 

Junta de Freguesia começou por apresentar uma imagem da proposta eleitoral de 2017 do então 

candidato Manuel José Araújo Ribeiro para o antigo mercado. Era um centro interpretativo da 

cutelaria que, pela volumetria e projeto arquitetónico, deformava e destruía por completo o 

arranjo existente do antigo mercado. A intenção do agora deputado era destruir o património 

existente e construir o Guggenheim. Quanto ao aumento da volumetria e descaracterização do 

que está a ser edificado deve haver um equívoco de observação in loco do Sr. deputado pois 

não há qualquer aumento desses parâmetros pois tem-se mantido a traça do edifício, com a 

cooperação estreita do historiador taipense António José Oliveira. O que se pretende instalar no 

antigo mercado são espaços de convívio destinados aos Taipenses, à semelhança de outras 

metrópoles do país. Se o Sr. deputado queria ter construído uma biblioteca nesse espaço tinha 

que o ter feito no programa eleitoral perdedor, que em 2017 submeteu às eleições autárquicas. 

Ou então deveria tê-la realizado nos 12 anos em que esteve no Executivo da Junta de 

Freguesia. Para além do espaço de bares temos um espaço museológico, dedicado à história da 

nossa vila, e um posto de atendimento ao turista. Nos 12 anos de mandato nunca se inaugurou 1 

única obra, a coligação de partidos Juntos por Guimarães prometeu 2 ou 3 vezes uma 

intervenção no antigo mercado, prometeu o parque de lazer da Praia Seca como praia fluvial e 

nunca fizeram rigorosamente nada. O projeto da obra da centralidade da vila foi caucionado pela 

coligação de partidos Juntos por Guimarães porque só tinha virtudes e agora que começou a 

concretização da obra só apresenta defeitos. O Sr. deputado parece que brinca com o esforço 

dos que altruisticamente pretendem o desenvolvimento da nossa Terra. Este Executivo está a 

dar às pessoas a mudança que quiseram nas eleições autárquicas de 2017.  _________________  

A contabilidade das Juntas de Freguesia deixou de ser o plano oficial de contabilidade das 

Autarquias Locais (POCAL) e passou a ser o sistema de normalização contabilística para 

administrações públicas (SNC-AP). Neste último é obrigatório efetuar um plano quadrienal, ou 

seja, resulta de uma obrigação legal de identificar as estimativas de despesas de capital e 

correntes para esse período do futuro. O que está definido no documento é a perspetiva deste 

Executivo da Junta de Freguesia para os próximos 4 anos, que pretende ser também uma 

reflexão para o futuro da nossa vila. O Executivo da Junta de Freguesia está de corpo e alma 
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com vontade de trabalhar, a fazer o que não foi feito até agora e de acordo com o que tinha sido 

comprometido eleitoralmente.  _____________________________________________________  

 O deputado José Alexandre Maia Freitas pelo Partido Socialista na sua intervenção, após 

cumprimentar todos os presentes, referiu que, e passa-se a citar entre parêntesis retos, 

[Estamos então aqui, pela quarte e última vez neste mandato, a discutir a proposta para as 

grandes opções do plano e orçamento. Desta vez, mais que nunca, tanto o plano como o 

orçamento incidirão muito sobre o próximo ano, alinhado com o final do mandato, sem retirar, 

porém, a amplitude maior que os investimentos sempre terão ao longo dos quatro anos 

seguintes também. Durante a preparação desta intervenção decidi fazer uma revisão das 

intervenções realizadas nos três anos anteriores, no que a este tema diz respeito. Apesar de 

nesta altura estarmos a analisar planos e orçamento futuros, sendo o próximo o último ano deste 

mandato, isto acaba sempre por cheirar um pouco a avaliação do trabalho realizado pele 

Executivo da Junta de Freguesia, uma vez que estão já ¾ da legislatura cumpridos. Assim, foi-

me possível constatar o evoluir da linguagem ano após ano, sobretudo no que aos tempos 

verbais diz respeito. Do “planear” passou-se ao “executar” e do “em execução” passou-se ao 

“realizado”. Cumpridos os primeiros três de quatro anos de mandato já muito obra foi feita e 

muitos projetos foram terminados, apesar do início complicado devido ao estado lastimável em 

que se encontravam as contas da Junta de Freguesia de Caldelas em finais de 2017. É com 

bastante agrado que verificamos ter na Junta de Freguesia de Caldelas um Executivo que 

cumpre com o que promete. Podia, dadas as circunstâncias de há 3 anos atrás, ter-se refugiado 

em desculpas e alguma vitimização para justificar determinado incumprimento. Mas não!! 

Preferiu ir à luta e com toda a sua garra e determinação concretizar o que havia prometido à 

população Taipense em 2017. Mais uma vez vemo-nos obrigados a salientar a forma estruturada 

e clara como a informação nos chega às mãos. Dizer claramente e sem subterfúgios que mesmo 

antes de se tratar das questões do desenvolvimento da nossa freguesia, neste momento, se 

deve olhar primeiro para o “combate à pandemia por COVID19”, em segundo para o “apoio às 

crianças, famílias, instituições e empresas que se encontrem em situação de vulnerabilidade”, 

demonstra coragem e uma visão clara do que realmente deverão ser as prioridades de uma 

Junta de Freguesia. Primeiro está de facto a saúde e as condições de sobrevivência da 

população, só depois vem o resto. Passando à análise das questões orçamentais, reparei que 

em vários pontos da documentação disponibilizada, e também no discurso deste Executivo nos 

últimos tempos, mencionam que a Junta de Freguesia está a pagar a todos os fornecedores num 
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prazo máximo de 30 dias. Para a bancada do PS estas parecem-nos excelentes notícias, contas 

arrumadas e organizadas são sempre um bom sinal na gestão de qualquer instituição. Permitem 

manter os parceiros disponíveis e confiantes bem como dar o espaço necessário a um Executivo 

para se concentrar no que realmente é importante e necessário para a evolução de uma 

Freguesia. Tendo isto em conta, gostaríamos de endereçar desde já o repto ao Executivo para 

partilharem com todos nós, membros da Assembleia e público em geral, o impacto que as 

contas em dia têm na gestão orçamental da Junta de Freguesia? Nestes próximos tempos, que 

serão também um pouco incertos, pelo menos no primeiro semestre de 2021, está pensado 

algum plano B caso alguma da receita não se concretize? Ou então caso a despesa dispare, 

devido às necessidades de socorrer a população nestes tempos de pandemia? O que estão a 

pensar fazer?  __________________________________________________________________  

No que diz respeito às grandes opções do plano, congratulamo-nos mais uma vez por ver que 

temas como “Taipas a Florir”, “Praia Seca”, “Fundo de Socorro Social”, “Trilho Ecológico do Ave”, 

entre outros… são já concretizações dentro do que foi prometido e posteriormente planeado por 

este Executivo. Reparamos até que em muitos destes temas passou-se já para o patamar 

seguinte. Refiro-me, por exemplo, à submissão da candidatura da Praia Seca a zona balnear 

fluvial, o que a concretizar-se significará que esta nossa praia fluvial será a primeira zona 

balnear a ser classificada no Rio Ave. Excelentes notícias portanto! Percebemos também que o 

trilho ecológico do Ave seguirá o seu “caminho” para a segunda fase, concretizando-se a ligação 

do parque de lazer às levadas. De realçar também o arranque das obras de requalificação do 

centro da Vila bem como da Alameda Rosas Guimarães e uma das suas artérias de ligação, a 

Rua Dr. Joaquim Ferreira Monteiro. Não menos importante é a requalificação do antigo mercado, 

relevante ponto de ligação e contextualização entre o centro da Vila e a Alameda. Estas três 

obras darão com certeza uma nova face à nossa Vila, mais moderna e atraente, para habitantes 

e turistas, sem deixar de preservar e respeitar o seu património histórico. O relatório 

disponibilizado menciona também alguns possíveis constrangimentos relacionados com a 

disponibilidade de estacionamento no centro da Vila, poderia aqui o Executivo esclarecer como 

está a trabalhar este tema? Que possíveis soluções têm em vista?  ________________________  

De resto reparamos que os restantes investimentos estão em linha com o programa eleitoral do 

PS de 2017 e com o que o Executivo da Junta já vem partilhando, de onde destacamos as 

intervenções nas restantes rotundas da Vila, onde se incluí a rotunda da Rabata, a primeira fase 

da construção do parque das levadas, o repavimento de algumas vias, a requalificação da 
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variante bem como a construção de uma plataforma intermodal para os transportes públicos, 

privados, individuais e coletivos. De entre estas, existe uma que nos parece fundamental, 

sobretudo devido às questões de segurança, mas onde a Junta de Freguesia depende mais de 

terceiros que nas restantes. Refiro-me à rotunda da Rabata. Poderia aqui o Executivo da Junta 

indicar que iniciativas estão a tomar de modo a poder garantir a execução deste investimento?  _  

Também convém não deixar de referir as questões ligadas à ação social, superdeterminantes 

que são nestes tempos de pandemia. Apraz-nos saber que o valor do fundo de socorro, 

destinado a apoiar cidadãos em situação de vulnerabilidade, será duplicado. Assim como o 

reforço do banco de bens de primeira necessidade, com a criação de uma loja social ecológica 

fundada na ideia da economia circular, o que permite ajudar pessoas carenciadas e ao mesmo 

tempo contribuir também para a melhoria do meio ambiente.  _____________________________  

Para terminar, um tema que me é bastante querido e que, tal como o Executivo menciona no 

relatório das grandes opções do plano, tem sido bastante sacrificado. Apesar de me repetir, não 

vou desperdiçar a oportunidade de mais uma vez dizer que sou da opinião de que a Cultura está 

na génese do desenvolvimento de uma população. É certo que devemos recomeçar com todos 

os cuidados, mas não poderemos deixar esta área para trás. Como será fácil de perceber, por 

tudo mencionado até agora, a bancada do PS está amplamente agradada com o que nos é 

apresentado nos documentos aqui em discussão e apreciação e como tal merecerão por parte 

desta bancada um voto favorável.]  _________________________________________________  

Na prestação de esclarecimentos ao deputado José Alexandre Maia Freitas, o presidente da 

Junta de Freguesia referiu, que: i) O deputado trouxe questões muito pertinentes até para a 

própria reflexão do Executivo da Junta de Freguesia, sendo este o orçamento mais fácil de fazer 

porque já têm um nível de gastos correntes muito estabilizado, resultante dos exercícios 

anteriores. O trabalho da Sra. tesoureira tem sido muito importante porque transmite uma 

confiança ao Executivo muito forte nas opções que temos de tomar. Há 1 indicador que é de 

louvar, neste exercício vamos fazer transitar cerca de 90000€ (noventa mil euros) de receitas 

correntes que permitem fazer investimento, ou seja há 1 saldo positivo de 90000€ (noventa mil 

euros) que irá permitir investir em obras na freguesia. Este indicador revela rigor na gestão, 

contenção e equilíbrio na despesa; ii) A receita principal da Junta de Freguesia, que é a da feira 

semanal, que poderia estar afetada devido à pandemia está assegurada através de subsídio 

pela Câmara Municipal de Guimarães, resultante da isenção dos feirantes das respetivas taxas; 
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iii) Nenhuma necessidade básica de nenhum cidadão deixará de ser suprida em caso de 

necessidade. Já foi assim no ano de 2020 e ainda será mais no ano de 2021, porque estão 

associados 6000€ (seis mil euros) na rubrica associada ao Covid-19; iv) Está previsto apoio 

extraordinário às Associações, já foi efetuado em 2020 tendo-se deferidos todos os pedidos 

extraordinários das Associações. Para 2021 o Executivo da Junta de Freguesia já tem alguns 

compromissos assumidos; v) Relativamente ao estacionamento o Executivo da Junta de 

Freguesia está a preparar com a Câmara Municipal de Guimarães a criação de bolsas de 

estacionamento periféricas. O espaço da feira semanal já se constitui como uma bolsa de 

estacionamento utilizada extensamente. Sendo uma obra de valor superior a 5 milhões de euros, 

a execução faseada que está a ocorrer tem a finalidade de mitigar o seu impacto; vi) Os recursos 

da Junta de Freguesia são escassos e este Executivo tem libertado cerca de 100000€ (cem mil 

euros) para investimento que se traduz em 400000€ (quatrocentos mil euros) ao longo de um 

mandato. É necessário ter a capacidade de ir à Câmara Municipal de Guimarães conseguir um 

reforço ou um subsídio. A obra da rotunda da Rabata e da plataforma intermodal são 

compromissos do Sr. presidente da Câmara Municipal de Guimarães, que foi recordado na 

reunião de preparação do orçamento municipal para 2021. O projeto de execução da rotunda da 

Rabata é bastante complexo por ter diversas especialidades e foi efetuado em proximidade com 

as Estradas de Portugal, estando concluído em setembro de 2019, estando prevista uma 

estimativa orçamental de cerca de 350000€ (trezentos e cinquenta mil euros). Na obra também 

se executará a ligação das águas pluviais do loteamento de Bouçós até à ribeira da Agrela. O 

Executivo da Junta de Freguesia prevê que o lançamento do concurso público seja lançado e 

apresentado o estudo prévio da plataforma intermodal, ambos em 2021.  ____________________  

Colocada à votação a proposta de votar em conjunto as grandes opções do plano, do orçamento 

para o ano de 2021 e do plano plurianual de investimentos para quadriénio 2022 - 2025, foi 

aprovada por unanimidade, com treze votos a favor. ____________________________________  

Estes pontos aglutinados foram aprovados por maioria, com nove votos a favor dos deputados 

do Partido Socialista e da deputada Sónia Cristiana Ferreira Mendes e quatro votos de 

abstenção dos restantes deputados da coligação de partidos Juntos por Guimarães.  _________  

Ponto doze – Autorização Prévia para Compromissos Plurianuais.  ____________________  

O presidente da Junta de Freguesia apresentou o documento de autorização prévia para 

compromissos plurianuais, tendo salientado que o documento a submetido à Assembleia de 
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Freguesia propõe que se autorize genericamente a Junta de Freguesia efetuar compromissos 

que constam das grandes opções do plano e que se distribuem por um período superior a 1 ano. 

 _____________________________________________________________________________  

O documento de autorização prévia para compromissos plurianuais está averbado no anexo 

nove, 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 treze – Apresentação, Discussão e Votação do Mapa de Pessoal para o ano de 2021. 

O presidente da Junta de Freguesia apresentou o mapa de pessoal para o próximo ano tendo 

referido que: i) No próximo ano ir-se-á repor o número de postos de trabalho de pessoal afeto à 

Junta de Freguesia, que foi encontrado por este Executivo em 2017. Os funcionários da Junta de 

Freguesia têm sido inexcedíveis nas tarefas que desempenham, nomeadamente na dedicação, 

no empenho e na disponibilidade de tempo. Na categoria de assistente operacional, o quadro de 

pessoal da Junta de Freguesia é constituído por dois elementos com contrato por tempo 

indeterminado, pretende-se aumentar um lugar, dentro desta categoria, com contrato por tempo 

indeterminado e durante o ano de 2021. Este acréscimo resulta dos trabalhos da delegação de 

competências em matéria de parque e jardins. Na categoria de assistente técnico, o quadro de 

pessoal da Junta de Freguesia é atualmente constituído por um elemento com contrato por 

tempo indeterminado, pretendendo-se aumentar um lugar, dentro desta categoria, com contrato 

por tempo indeterminado e durante o próximo ano de 2021. Quando concretizado, o mapa do 

quadro de pessoal da Junta de Freguesia de Caldelas ficará, no total, com 3 assistentes 

operacionais e aberto a um máximo de 3 assistentes técnicos.  ___________________________  

O documento do mapa de pessoal para o ano de 2021 está averbado no anexo dez, que faz 

parte integrante desta ata.  _______________________________________________________  

Inscreveu-se para intervir a deputada Sara Daniela Martins Marques Silva pela coligação de 

partidos Juntos por Guimarães. ___________________________________________________  

A deputada Sara Daniela Martins Marques Silva na sua intervenção, referiu que: i) A secretaria 

nunca teve 3 pessoas, mais um membro do Executivo a meio tempo são 4 pessoas e não vê que 

haja trabalho suficiente para essas 4 pessoas; ii) Há um concurso público aberto, no qual 
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concorreram cerca de 40 pessoas e com a espectativa de poderem ingressar na carreira pública, 

se a mesma for feita de forma democrática e correta; iii) Tem razões para duvidar da seriedade 

do processo, atendendo a que as notas mais elevadas são exatamente iguais a 18,4 valores na 

prova escrita, correspondendo aos 2 funcionários que estão na Junta a recibos verdes; iv) Neste 

processo há concurso para uma vaga, cria-se uma bolsa para suplentes e esta vaga extra que 

está no mapa de pessoal poderá ir buscar-se à lista de suplentes; v) Uma dessas pessoas já foi 

funcionária da Junta de Freguesia e, se não está em erro, foi indemnizada pelo fim do seu 

contrato e continua a trabalhar na Junta de Freguesia a recibos verdes e a outra pessoa, 

também a recibos verdes, é esposa de um grande amigo do Sr. presidente, colega da concelhia 

do Partido Socialista. O que temos nesta situação é o nepotismo habitual do Partido Socialista 

no nosso concelho, que desvirtua completamente o objetivo de um concurso público, que deve 

ser plural, e garantir a todos os cidadãos o mesmo direito no acesso ao emprego público. Um 

gestor público não é dono da coisa a pública, não podendo garantir uma vaga à esposa de um 

amigo. Espera sinceramente estar errada, que isto não sejam só conjeturas embora 

fundamentadas no que tem vindo a ocorrer na orgânica no nosso concelho e que essas 40 

pessoas tenha o mesmo direito, o mesmo acesso e as mesmas condições que os 2 prestadores 

de serviços que atualmente também estão a concorrer a esta vaga.  ________________________  

Na prestação de esclarecimentos à deputada Sara Daniela Martins Marques Silva, o presidente 

da Junta de Freguesia referiu, que: i) Não admite que ninguém ponha em causa o presidente da 

Junta de Freguesia, o Executivo, mas sobretudo o júri que tem a responsabilidade de decidir 

sobre a contratação. Este júri é externo à Junta de Freguesia, foi secundado na avaliação 

psicotécnica pela Universidade do Minho e portanto é independente. A responsabilidade da 

Junta de Freguesia é de homologar o parecer do júri externo do concurso; ii) Não recebe lições 

de seriedade de ninguém muito menos da Sra. Deputada Sara Silva, pois existiram 2 

remunerações da Sra. Deputada Sara Silva, enquanto membro do Executivo da Junta de 

Freguesia, que foram não pagas porque a Sra. tinha certamente uma dívida à Autoridade 

Tributária. Este facto será remetido pelo atual Executivo para as autoridades competentes e 

desafia a Sra. Deputada a fazer o mesmo com as suspeitas que agora levantou; iii) Em 

democracia, um militante de um partido seja ele qual for, não pode ser beneficiado mas também 

não pode ser prejudicado de qualquer direito. É isto que o Executivo da Junta de Freguesia faz e 

sempre fez. Bem sabe da forma como se fazia anteriormente a contratação pública, pelo que 
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não faça este Executivo à semelhança do anterior Executivo, porque não somos iguais, somos 

diferentes. _____________________________________________________________________  

A deputada Sara Daniela Martins Marques Silva solicitou esclarecimentos adicionais e referiu 

que: i) O Sr. presidente da Junta de Freguesia foi completamente desapropriado, tem apenas o 

dever de esclarecer e de não efetuar ataques pessoais infundados, como é o caso; ii) Deixa o 

aviso para que saibamos no futuro, se isto vier a acontecer o concurso está desde logo falseado. 

 _____________________________________________________________________________  

Na prestação de esclarecimentos adicionais à deputada Sara Daniela Martins Marques Silva, o 

presidente da Junta de Freguesia referiu, que na intervenção da Sra. Deputada houve um 

ataque à seriedade e à hombridade deste Executivo e às pessoas que fazem parte do júri. Se a 

seriedade para a Sra. Deputada é coisa pouca para o atual Executivo é coisa muita, porque é 

aquilo que levamos e é aquilo que temos. Lamenta e repudia veementemente a intervenção que 

a Sra. Deputada aqui trouxe.  ______________________________________________________  

O deputado Manuel José Araújo Ribeiro efetuou o requerimento à Mesa para que a Junta de 

Freguesia seja notificada de modo a esclarecer se a Sra. que foi classificada em 1.º ou em 2.º 

lugar no concurso público tem aquela relação familiar com um membro da concelhia do Partido 

Socialista, considerando que o Sr. presidente da Junta de Freguesia não respondeu 

objetivamente a esta questão.  _____________________________________________________  

Na prestação de esclarecimentos ao deputado Manuel José Araújo Ribeiro, o presidente da 

Junta de Freguesia referiu que: i) O requerimento tem que primeiro dar entrada; ii) O concurso 

público ainda não terminou, a única componente do concurso foi a prova escrita efetuada por um 

júri externo, pelo que as relações familiares que cada um tem ou deixa de ter não são do 

conhecimento da Junta de Freguesia; ii) A Junta de Freguesia ainda não tomou nenhuma 

deliberação sobre o procedimento concursal em curso e a responsabilidade é de um júri externo. 

 _____________________________________________________________________________  

O deputado António Augusto da Silva Mendes efetuou uma interpelação à Mesa pois nos 

documentos enviados para esta sessão da Assembleia de Freguesia não constava qualquer 

referência a este assunto e por isso requer à Mesa informações, por parte da Junta de 

Freguesia, no sentido de informar se enviou informação adicional à deputada Sara Silva para ter 

conhecimento deste assunto, quais são os valores que a Sra. Deputada teve caucionados, se os 
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recebeu posteriormente e de que forma os recebeu. Mais solicitou que estas informações devem 

ser enviadas aos membros desta Assembleia de Freguesia.  ______________________________  

Por solicitação do presidente da Mesa da Assembleia de Freguesia, o deputado Manuel José 

Araújo Ribeiro anuiu que fará chegar por escrito o requerimento à Mesa.  ___________________  

Este ponto foi aprovado por maioria, com oito votos a favor dos deputados do Partido Socialista 

e cinco votos contra dos deputados da coligação de partidos Juntos por Guimarães. __________  

Ponto catorze – Aprovação da aceitação da cedência ao domínio público de parcela de 

terreno. ______________________________________________________________________  

O presidente da Junta de Freguesia apresentou o documento de proposta de aceitação da 

cedência ao domínio público de parcela de terreno: Faixa de terreno de cento quarenta e três 

metros quadrados e quarenta cinco centímetros, a que corresponde a Rua Joaquim Ribeiro 

(Bogas) parte integrante do prédio rustico sito no Pinhal da Rua do Pedraído, na freguesia de 

Caldelas, descrito na matriz sob o artigo n.° 24 ARV e que confronta a norte com um caminho, a 

sul com Luís Alves, a nascente com Luís Alves e a Poente com o prédio urbano do próprio e 

caminho. _______________________________________________________________________  

O documento de proposta de proposta de aceitação da cedência ao domínio público de parcela 

de terreno está averbado no anexo onze, 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.  ______________________________________________  

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) 
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O 1.º secretário da Mesa  

da Assembleia de Freguesia, 

 O 2.º secretário da Mesa  

da Assembleia de Freguesia, 

   

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




