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_______ Ata da segunda reunião ordinária da Assembleia de Freguesia. ________
Aos 29 dias do mês de junho do ano de 2020, pelas 19 horas, realizou-se a segunda 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. Tratamento de assuntos gerais de interesse para a Freguesia, sem carácter deliberativo. ____
PERIODO DA ORDEM DO DIA
2. Apreciação da informação escrita da Junta de Freguesia relativa à atividade e situação
financeira entre sessões. _______________________________________________________
3. Apresentação, Discussão e Votação da Minuta do Contrato Interadministrativo de Delegação
de Competências por parte da Câmara Municipal de Guimarães, na Freguesia de Caldelas,
em matéria de limpeza das vias e espaços públicos, sarjetas e sumidouros e da realização de
pequenas reparações nos estabelecimentos de Educação Pré-escolar e do 1.º ciclo do Ensino
Básico – Ano 2020. ____________________________________________________________
4. Apresentação, Discussão e Votação da Proposta de Contrato Interadministrativo de
Delegação de Competências por parte da Câmara Municipal de Guimarães, na Freguesia de
Caldelas, tendo como objeto as Obras de Requalificação do Antigo Mercado de Caldas das
Taipas – ano de 2020. _________________________________________________________

O presidente da Mesa declarou aberta a sessão e saudou todos os presentes na segunda
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 e Constantino João
Quintas Veiga pela coligação de partidos Juntos por Guimarães. _________________________
Sendo o edital convocatório distribuído previamente, emitido e publicado a 17 de junho de 2020,
o presidente da Mesa solicitou à Assembleia a dispensa da sua leitura, que foi aceite por
unanimidade. __________________________________________________________________
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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 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 – Tratamento de assuntos gerais de interesse para a Freguesia, sem carácter
deliberativo. _________________________________________________________________
O presidente da Mesa deu nota que a Mesa da Assembleia de Freguesia se fez representar pelo
presidente e 1.º secretário na missa solene em honra de São Pedro, que decorreu na igreja
católica da Vila. ________________________________________________________________
Não tendo havido inscrições, o presidente da Mesa deu por concluído este ponto da ordem do
dia.___________________________________________________________________________
Ponto dois – Apreciação da informação escrita da Junta de Freguesia relativa à atividade
e situação financeira entre sessões. _____________________________________________
Não tendo havido inscrições, o presidente da Mesa deu por concluído este ponto da ordem do
dia. _________________________________________________________________________
Ponto

três

–

Apresentação,

Discussão

e

Votação

da

Minuta

do

Contrato

Interadministrativo de Delegação de Competências por parte da Câmara Municipal de
Guimarães, na Freguesia de Caldelas, em matéria de limpeza das vias e espaços públicos,
sarjetas e sumidouros e da realização de pequenas reparações nos estabelecimentos de
Educação Pré-escolar e do 1.º ciclo do Ensino Básico – Ano 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,
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na Freguesia de Caldelas, em matéria de limpeza das vias e espaços públicos, sarjetas e
sumidouros e da realização de pequenas reparações nos estabelecimentos de Educação Préescolar e do 1.º ciclo do Ensino Básico – Ano 2020, tendo salientado que: i) Relativamente ao
transato teve um aumento de cerca de 30%, passando para quase 19000€ (dezanove mil euros);
ii) Com este incremento tem-se conseguido efetuar 3 limpezas anuais das bermas, em vez das 2
que eram o compromisso da Junta de Freguesia; iii) Todos estes trabalhos têm sido
exclusivamente com recurso à técnica corte mecânico, ou seja, sem o uso de herbicidas.
Pretende-se que a Vila de Caldas das Taipas seja um território sustentável e, enquanto
possuidora do galardão de Eco-Freguesia XXI, livre de herbicidas; iv) No próximo ano pretendese sensibilizar o presidente da Câmara Municipal de Guimarães para o aumento do valor
destinado a este contrato, sustentado num mapa anual de custos associado que tem vindo a ser
elaborado pela Junta de Freguesia, nomeadamente a que está afeta à limpeza das vias e
espaços públicos; v) Há um movimento nacional para que em determinados espaços públicos,
particularmente os baldios, haja a manutenção de vegetação mais densa, embora pareça
descuido tem o propósito de aumentar a biodiversidade existente e cumprir importantes funções
ecológicas. ____________________________________________________________________
O documento de minuta do contrato interadministrativo de delegação de competências por parte
da Câmara Municipal de Guimarães, na Freguesia de Caldelas, em matéria de limpeza das vias
e espaços públicos, sarjetas e sumidouros e da realização de pequenas reparações nos
estabelecimentos de Educação Pré-escolar e do 1.º ciclo do Ensino Básico – Ano 2020 está
averbado no anexo um, 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 quatro – Apresentação, Discussão e Votação da Proposta de Contrato
Interadministrativo de Delegação de Competências por parte da Câmara Municipal de
Guimarães, na Freguesia de Caldelas, tendo como objeto as obras de requalificação do
antigo mercado de Caldas das Taipas – ano de 2020. _______________________________
O presidente da Junta de Freguesia apresentou o documento de proposta de contrato
interadministrativo de delegação de competências por parte da Câmara Municipal de Guimarães,
na Freguesia de Caldelas, tendo como objeto as obras de requalificação do antigo mercado de
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Caldas das Taipas – ano de 2020, tendo salientado que: i) Os protocolos desde 2018 estão
consignados para a obra do antigo mercado, à qual correspondem 3 contratos aglutinados; ii) É
uma obra de requalificação importante pois tem vindo, desde 2001, a estar inscrita em
sucessivos programas eleitorais de diversas forças políticas e nos documentos oficiais da Junta
de Freguesia de Caldelas; iii) Esta verba ainda não foi despendida, pelo facto de estar inscrita no
orçamento e por força dos exercícios de revisões orçamentais realizado desde 2018, está
disponível para ser executada aquando do concurso público efetuado e dos procedimentos
resultantes para o efeito; iv) Teve oportunidade de ler o que foi escrito publicamente por um dos
membros desta Assembleia de Freguesia que a Junta de Freguesia já tinha gasto cerca de
60000€ (sessenta mil euros), constituindo uma falha à verdade que só pode ser justificada por
falta de conhecimento e/ou de atenção; v) Esclarece que vão despender na obra cerca de
178000€ (cento e setenta e oito mil euros), um pouco abaixo da base do que tinha sido definido
para o concurso público, por força da junção dos 3 protocolos supracitados e do esforço de
poupança que a Junta de Freguesia tem efetuado, desde o início do mandato e em vários
domínios; vi) Este é um espaço que diz muito a todos os Taipenses e que finalmente vai ser
requalificado. __________________________________________________________________
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. ________________________________________________
O presidente da Assembleia de Freguesia agradeceu aos líderes parlamentares toda a
cooperação que tem tido com a Mesa nestes períodos de contingência e de emergência devidos
ao Covid-19. ___________________________________________________________________
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 1º secretário da Mesa

O 2º secretário da Mesa

da Assembleia de Freguesia,

da Assembleia de Freguesia,

(José Inácio da Fonseca)

(José Agnelo Crato Guimarães Azenha Pires)
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