Câmara Municipal de Barcelos
Reunião ordinária do Executivo
13 de fevereiro de 2017

Lista Completa de Deliberações
1. Atribuição de apoio para refeição escolar aos alunos do 1.º CEB e ensino pré-escolar (alunos
do 1.º Ciclo do Ensino Básico: 8 Alunos – Escalão 1 (A) – refeição gratuita; 4 Alunos – Escalão
2 (B) – comparticipação em 50% refeição; alunos do ensino pré-escolar: 2 Alunos – Escalão 1
(A) – refeição gratuita).
2. Concurso “Pequenos Grandes Poetas”.
3. Acordo de Colaboração entre o Município de Barcelos e a Província Portuguesa dos Padres
Missionários Capuchinhos.
4. Acordo de Colaboração entre o Município de Barcelos e O ESMAE – Escola Superior de
Música e Artes do espetáculo – Instituto Politécnico do Porto.
5. Oferta de livros à rede de Bibliotecas Escolares.
6. Comparticipação do pagamento do passe escolar para jovem que frequenta o CAO da
APACI.
7. Ratificação de atribuição de passe escolar.
8. Atribuição de subsídio, no valor 3.567,66€, à União das Freguesias de Silveiros e Rio Covo
Santa Eulália para pagamento a tarefeira.
9. Atribuição de subsídio, no valor de 15.000,00€, à Associação Social, Cultural e Recreativa
de Chorente, para apoio nas mais diversas valências, nomeadamente aos seniores ativos e
reformados da União das Freguesias de Chorente, Góios, Courel, Pedra Furada e Gueral.
10. Atribuição de subsídio, no valor 2.283,36€, à União das Freguesias de Negreiros e Chavão
para pagamento a tarefeira – União das Freguesias de Negreiros e Chavão.
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11. Retificação da Deliberação do Executivo Municipal relativa à aprovação dos Acordos de
Colaboração com as entidades gestoras da CAF/AAAF para o ano letivo 2015/2016.
12. Atribuição de subsídio, no valor de 1.580,00€, à Associação Cor Unum dos Apóstolos do
Coração Imaculado Coração de Maria para comparticipar a despesa dos serviços de transporte
de Barcelos para Braga.
13. Comparticipação no serviço de limpeza de fossas
14. Atribuição de subsídio, no valor de 13.000,00 €, à Junta de Freguesia de Balugães, para
proceder a obras de pavimentação e alargamento do Caminho das Crivas.
15. Atribuição de subsídio, no valor de 9.597,00 €, à Junta de Freguesia de Fragoso, para
proceder a obras de alargamento e pavimentação das ruas de Pinheiro Manso e Tomadia da
Costa.
16. Atribuição de subsídio, no valor de 11.000,00 €, à Junta de Freguesia de Galegos Sta Maria,
para proceder à conclusão das obras de alargamento e pavimentação da Ruas de Trás da Fonte
e Penelas.
17. Atribuição de subsídio, no valor de 15.000,00 €, à Junta de Freguesia de Galegos S.
Martinho, para proceder à realização das obras de pavimentação e drenagem, de águas pluviais
das Ruas de Real, Alberto Pinto e Fonte Nova.
18. Atribuição de subsídio, no valor de 10.000,00 €, à Junta de Freguesia de Manhente para
proceder a obras de alargamento, pavimentação e construção de passeios pedonais na Rua da
Escola (E.M. 557).
19. Atribuição de subsídio, no valor de 15.000,00 €, à Junta de Freguesia de Martim, para
proceder a obras de pavimentação do arruamento de acesso à nova Unidade de Saúde Familiar
de Martim, (Rua de Janes e Travessa de Boucinha).
20. Atribuição de subsídio, no valor de 12.500,00 €, à Junta de Freguesia de Roriz para
proceder a obras de alargamento e construção de muros na Travessa do Roque.
21. Atribuição de subsídio, no valor de 11.300,00 €, à Junta de Freguesia de Silva, para
proceder à conclusão das obras de alargamento e pavimentação da Rua das Agrelas.
22. Atribuição de subsídio, no valor de 10.000,00 €, à Junta de Freguesia de Tamel S.
Veríssimo, para proceder a obras de alargamento, pavimentação e drenagem de águas pluviais
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nas Ruas das Amoras , dos Corações e da Travessa Irmãos Gomes.
23. Atribuição de subsídio, no valor de 3.000,00 €, à Freguesia de Várzea, para comparticipar a
realização da Feira Franca de S. Bento.
24. Atribuição de subsídio, no valor de 10.000,00 €, à Junta de Freguesia de Vila Seca, para
proceder a obras de construção de muros, alargamento, colocação de passagens hidráulicas e de
drenagem de águas pluviais da Rua de Torgais.
25. Atribuição de subsídio, no valor de 15.000,00 €, à Junta de Freguesia da União de
Freguesias de Carreira e Fonte Coberta, para proceder à conclusão das obras de alargamento,
pavimentação e drenagem de águas pluviais da Rua Arquiteto Borges Vinagre, em Carreira.
26. Atribuição de subsídio, no valor de 12.500,00 €, à Junta de Freguesia de União de
Freguesias de Durrães e Tregosa, para proceder à conclusão das obras de pavimentação da Rua
do Regedor (de acesso à Clínica Cuidados Continuados 5 Sensi), em Tregosa.
27. Atribuição de subsídio, no valor de 10.000,00 €, à Junta de Freguesia da União de
Freguesias de Tamel Sta Leocádia e Vilar do Monte, para proceder à conclusão das obras de
alargamento, pavimentação e drenagem de águas pluviais da Rua de Manelo (ligação Vilar do
Monte/Creixomil).
28. Apoio ao Arrendamento Habitacional: três novos processos; sete processos reavaliados –
continuidade do valor do apoio; cinco processos reavaliados – aumento do valor do apoio;
cinco processos reavaliados – diminuição do valor do apoio.
29. Minutas de Contratos de Comodato a celebrar entre o Município de Barcelos e a Freguesia
de Vila Seca.
30. Organização do “VIII Barcelos Mini Cup” nos escalões Petizes e Traquinas.
31. Férias Desportivas 2017.
32. Acordo de Colaboração. Associação Cultural Motocavaquinhos.
33. Atribuição de subsídio, no valor de €200 (duzentos euros) a cada uma das novas entidades,
no âmbito do Concurso Barcelos Cidade Presépio 2016.
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34. Toponímia.
35. Processo n.º CPPE0154A/DOPM – Centro Escolar da Várzea. Autorização da decisão de
contratar e realização da despesa. Autorização para abertura do procedimento. Aprovação das
peças e do júri do procedimento.
36. Minuta de Acordo de Colaboração entre o Município de Barcelos e o Conselho Português
para os Refugiados.
37. Reconhecimento de Interesse Público Municipal. Empresa PA & CO Design Têxtil, S.A.
38. Celebração ou renovação de contrato de aquisição de serviços. Artigo 49.º da Lei n.º
42/2016, de 28 dezembro (Orçamento de Estado 2017).
39. Pedido de parecer prévio vinculativo para a celebração de contrato de aquisição de serviços
na modalidade de tarefa. Artigo 51.º da Lei n.º 42/2016, de 28 de dezembro (LOE 2017).
40. Pedido de parecer prévio vinculativo para a celebração de contrato de aquisição de serviços
na modalidade de avença. Artigo 51.º da Lei n.º 42/2016, de 28 de dezembro (LOE 2017).
41. Minuta de Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo entre o Município de
Barcelos e o Gil Vicente Futebol Clube.
42. Acordo de Colaboração entre o Município de Barcelos e a Empresa Municipal de Educação
e Cultural de Barcelos, E.M. Retificação vs Aditamento.
43. Minuta de Acordo de Colaboração entre o Município de Barcelos e a Empresa «Carlos
Araújo – Produções Audiovisuais Unipessoal Lda.
44. 1ª Revisão ao Orçamento e Opções do Plano do Ano de 2017.
45. Impugnação Administrativa da Decisão de Adjudicação do Concurso Público n.º 4/2016 –
“Fornecimento contínuo de combustíveis rodoviários”. Ratificação dos despachos exarados em
11/01/2017 e 23/01/2017.
46. Ratificação de despachos proferidos pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal, Miguel
Jorge da Costa Gomes, que aprovaram/autorizaram o seguinte: - Cedência do Auditório da
Biblioteca Municipal, à “Escola Profissional Profitecla”, para a realização de atividades
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inseridas no âmbito de “provas de aptidão profissional”, para os dias 26 de janeiro, 13 e 20 de
março; - Cedência do Auditório do Estádio Cidade de Barcelos, à “Associação Futebol Popular
Barcelos”, para a realização de Assembleia Geral, no dia 27 de janeiro; - Cedência das
instalações da Galeria Municipal de Arte à Delegação de Barcelos da ordem dos Advogados
para a realização do acto solene da tomada de posse do Presidente e Vogais eleitos para o
triénio 2017-2019; - Cedência de um galo de Barcelos gigante, para participação no evento
“Mostra sobre Tradições Portuguesas”, solicitado pela Irreverentplatform – Produções
Artísticas, Lda., como forma de promoção turística do concelho de Barcelos; - Cedência de 50
grades de proteção à Aculdepe – Associação Cultural e Desportiva de Pereira para o desfile de
Carnaval; - Cedência do Auditório do Teatro Gil Vicente solicitado pelo IPCA para a realização
do evento – “Dia D”; - Cedência das instalações do café/bar do Teatro Gil Vicente aos
Bombeiros Voluntários de Barcelinhos para receção dos Conselheiros participantes no
Conselho Nacional, com visita ao Centro Histórico.
47. Ratificação de Despachos proferidos pela Sra. Vice-Presidente da Câmara Municipal, Dra.
Armandina Saleiro, que aprovaram/autorizaram o seguinte: 1 - Cedência de grupos culturais, no
âmbito dos Acordos de Colaboração celebrados com os mesmos, às instituições que os
solicitaram para as atividades que pretendem desenvolver: - Associação do Vale do Neiva–
cedência de uma atuação do Grupo de teatro Pioneiros da Ucha; - Associação de Vilar de
Frades para a Arte e Cultura – cedência de uma atuação do grupo de teatro “O Branselho”; Venerável Ordem terceira, Casa do Menino de Deus – cedência de uma atuação do Teatro da
Lua; 2- Cedência temporária de escolas e jardins de infância do concelho: - Associação de Pais
de Perelhal – cedência das instalções da EB1/JI de Perelhal para desenvolver a Componente de
Apoio á Família (CAF/AAAF); 3 – Cedência/Oferta de peças de artesanato e /ou publicações
do Município: - Cedência de peças de artesanato ao Centro Social Abel Varzim, no âmbito das
comemorações do seu aniversário (registo 1719/17); - Cedência de 10 peças de artesanato e 10
exemplares do livro “Apontamentos da História de Barcelos, I e II Volume”, para o I Encontro
de Escritores Barcelenses; - Oferta da publicação “Barcelos na 1.ª Grande Guerra ao autor e a
um investigador (registo 4829/17); 4- Realização de eventos/iniciativas/ apoio logístico a
entidades: - Transporte de alunos do Agrupamento de Vila Cova no dia 3/02/2017 à feira da
Educação, Ciência e Tecnologia em Ponte de Lima (registo 6245/17); - Cedência das
instalações do Teatro Gil Vicente à Venerável Ordem Terceira Casa do Menino de Deus, no dia
01/02/2017 (registo 3083/17); - Cedência das instalações do Teatro Gil Vicente à Associação
Art’Vida, no dia 22/07/2017 (registo 2979/17); - Cedência de um camião grua ao Agrupamento
de Escolas Gonçalo Nunes (registo 2169/17); - Cedência de 12 grades de proteção à Junta de
Freguesia de Manhente, para as festividades de S. Sebastião; - Transporte das barritas Júlia e
Prazeres Côta à RTP Lisboa, no dia 10.02.2017 – Registo 7943/17; - Cedência do Auditório da
Biblioteca Municipal, à “Confederação dos Agricultores de Portugal – Centro de Informação
Rural do Entre Douro e Minho” (C.A.P. – E.D.M.), para a realização de “Sessão para os
agricultores do concelho”, no dia 23 de fevereiro; - Cedência da bilheteira poente norte – nível
III, casas de banho norte – nível I e bar poente norte – nível II, do Estádio Cidade de Barcelos,
à “Associação Cultural Motocavaquinhos”, para a realização da “V Feira Internacional de
Clássicos de Barcelos”, nos dias 11 e 12 de março.
48. Aprovação da Ata em Minuta.
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