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 _______  Ata da terceira reunião extraordinária da Assembleia de Freguesia. ____  

Aos 26 dias do mês de julho do ano de 2021, pelas 21 horas, realizou-se a terceira sessão 

extraordinária da Assembleia de Freguesia de Caldelas do ano de 2021, através de 

videoconferência, sob a presidência em exercício de José Inácio da Fonseca e secretariada por 

Eliana de Morais Pimenta e José Agnelo Crato Guimarães Azenha Pires, e com a seguinte 

ordem de trabalhos:  _____________________________________________________________  

 

PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

Ponto único – Aprovação da minuta do Auto de Transferência, a celebrar entre o Município e a 

Freguesia, competências previstas nas alíneas b), d) e e), do n.º 1, do artigo 2.º do Decreto-lei 

n.º 57/2019, de 30 de abril.  ________________________________________________________   

O presidente em exercício declarou aberta a terceira sessão extraordinária da Assembleia de 

Freguesia de Caldelas do ano de 2021 e saudou todos os presentes.   _____________________  

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

Pereira de Araújo e Ana Isabel Gonçalves Garcia pelo Partido Socialista e Constantino João 

Quintas Veiga e Sara Daniela Martins Marques Silva pela coligação de partidos Juntos por 

Guimarães.  ___________________________________________________________________  

Dada a ausência do presidente da mesa Sérgio Nuno Pereira de Araújo, de acordo com o ponto 

2 do artigo 17.º da secção II do regimento desta Assembleia, o presidente é substituído pelo 

primeiro secretário José Inácio da Fonseca e este pela segunda secretária Eliana de Morais 

Pimenta. O presidente em exercício da Assembleia propôs o deputado José Agnelo Crato 

Guimarães Azenha Pires do Partido Socialista para exercer as funções de segundo secretário na 

Mesa, o que foi aceite por unanimidade.  _____________________________________________  

Sendo o edital convocatório distribuído previamente, emitido e publicado a 20 de julho de 2021, 

o presidente em exercício 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: 

José Inácio da Fonseca, Eliana de Morais Pimenta, José Agnelo Crato Guimarães Azenha Pires, 
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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, 

Vítor Alves Machado 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; João Manuel Fernandes da Silva Ribeiro, secretário; António 

Joaquim Azevedo de Oliveira e Patrícia Alexandra Gomes Correia, vogais.  ________________  

De acordo com a alínea a) do ponto 1.3 do artigo 35.º do Regimento da Assembleia de 

Freguesia de Caldelas, Luís Miguel de Freitas Marques Carvalho Soares, presidente da Junta de 

Freguesia de Caldelas, apresentou e justificou o requerimento desta sessão extraordinária.  

Começou por saudar os elementos da Mesa, os restantes membros da Assembleia de 

Freguesia, os membros do Executivo da Junta de Freguesia e o público que acompanha pela 

Internet tendo, de seguida, referido que a justificação da convocação desta Assembleia é a 

mesma que sustenta o ponto da ordem de trabalhos. A Junta de Freguesia tinha sido notificada 

pela Câmara Municipal de Guimarães no mês de maio que o valor atribuído para a competência 

delegada da limpeza das bermas, sarjetas e sumidouros e pequenas reparações nas escolas do 

Pré-escolar e do 1.º Ciclo estava dispensada pela natureza da mesma de deliberação pela 

Assembleia de Freguesia. No passado dia 12 de julho a Junta de Freguesia recebeu notificação 

da Câmara Municipal de Guimarães referindo que a natureza da transferência justificava uma 

deliberação de aprovação pela Assembleia de Freguesia de Caldelas, por se tratar de uma 

situação enquadrada por delegação de competências na Junta de Freguesia, através de 

contrato. Também referiu que passado cerca de 7 meses desde o início do ano de 2021, a Junta 

de Freguesia ainda não recebeu qualquer valor, por conta desta competência que já concretizou, 

e que faça face às despesas entretanto efetivadas e financeiramente adiantadas no pagamento, 

através do orçamento oriundo das receitas próprias da Freguesia.  _______________________   

Ponto único – Aprovação da minuta do Auto de Transferência, a celebrar entre o 

Município e a Freguesia, competências previstas nas alíneas b), d) e e), do n.º 1, do artigo 

2.º do Decreto-lei n.º 57/2019, de 30 de abril. _______________________________________  
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O presidente da Junta de Freguesia referiu que na apresentação e justificação do requerimento 

desta sessão extraordinária já apresentou o documento de minuta do auto de transferência, a 

celebrar entre o Município de Guimarães e a Freguesia de Caldelas.  _______________________  

O documento de minuta do auto de transferência, a celebrar entre o Município e a Freguesia, 

está averbado no anexo um, que faz parte integrante desta ata.  __________________________  

Inscreveram-se para intervir o deputado Manuel José Araújo Ribeiro 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 Manuel José Araújo Ribeiro iniciou a sua intervenção por saudar os elementos da 

Mesa, os restantes membros da Assembleia de Freguesia, os membros do Executivo da Junta 

de Freguesia e o público, tendo referido que, relativamente à minuta de protocolo, persiste uma 

dúvida que parece contraditória com a explicitação e justificação de realização desta Assembleia 

de Freguesia extraordinária, que foi feita pelo presidente da Junta de Freguesia. O n.º 2 da 

cláusula 7.ª, refere que as transferências financeiras serão efetuadas em duodécimos, pela 

DGAL, nos termos legalmente fixados. A Direção-Geral das Autarquias Locais (DGAL) não tem 

nada a ver com este protocolo e por este motivo suscita esclarecimentos.  ___________________  

O deputado António Augusto da Silva Mendes iniciou a sua intervenção por saudar os elementos 

da Mesa, os restantes membros da Assembleia de Freguesia, os membros do Executivo da 

Junta de Freguesia e o público, tendo referido que, estando a sua intervenção indiretamente 

ligada a este protocolo que se pretende aprovar, realçou que a Freguesia de Caldelas não utiliza 

herbicidas na limpeza das bermas, sarjetas e sumidouros. A limpeza destes espaços tem sido 

realizado com verdadeiro brio e que se nota por toda a Freguesia. _________________________  

O presidente da Junta de Freguesia agradeceu as palavras dos dois deputados da Assembleia 

de Freguesia que intervieram. Na prestação de esclarecimentos ao deputado Manuel José 

Araújo Ribeiro, referiu que procurará questionar a Câmara Municipal de Guimarães 

relativamente à circunstância referida, no entanto, perece-lhe que o valor recebido pela Câmara 

Municipal de Guimarães é transferido pela DGAL e que depois o transfere para a Junta de 

Freguesia de Caldelas. A tradição não é efetuar a transferência em duodécimos, mas sim em 

autos de medição de trabalhos efetuados, que a Junta de Freguesia pretende submeter o mais 

rápido possível dos 7 meses de trabalhos em 2021.  ____________________________________  
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Na prestação de esclarecimentos ao deputado António Augusto da Silva Mendes, o presidente 

da Junta de Freguesia referiu que a Junta de Freguesia tem efetuado um esforço para que , 

atendendo ao pacto de adesão da Freguesia de Caldelas à não utilização de glifosato e 

herbicidas. Esta opção, de corte apenas por meios mecânicos, originou uma frequência maior no 

número de limpezas das bermas e sarjetas. Este protocolo, também por pressão do executivo da 

Junta de Freguesia junto da Câmara Municipal de Guimarães, conseguiu em 2019 um aumento 

da verba transferida em 30%.  _____________________________________________________  

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

Foi proposta a aprovação de uma minuta da 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 o presidente em exercício da 

Assembleia de Freguesia dado os trabalhos por encerrados. _____________________________  

 

O presidente em exercício da Assembleia de Freguesia, 

______________________________________________ 

(José Inácio da Fonseca) 

 
A 1.ª secretária da Mesa  

da Assembleia de Freguesia, 

 O 2.º secretário da Mesa  

da Assembleia de Freguesia, 

   

(Eliana de Morais Pimenta)  (José Agnelo Crato Guimarães Azenha Pires) 

 


