Câmara Municipal de Barcelos
Reunião ordinária do Executivo
19 de dezembro de 2016

Lista Completa de deliberações

1. Atribuição de apoio para refeição escolar aos alunos do 1.º Ciclo do Ensino Básico: 6
Alunos – Escalão 1 (A) – refeição gratuita; 5 Alunos – Escalão 2 (B) – comparticipação em
50% refeição. Alunos do ensino pré-escolar: 1 Aluno – Escalão 1 (A) – refeição gratuita.

2. Ratificação de atribuição de passe escolar.
3. Atribuição de subsídio no valor 1.359,00€ à Junta de Freguesia de Balugães para pagamento
a tarefeira.

4. Atribuição de subsídio no valor 2.400,00€ à Junta de Freguesia de Alvelos para pagamento a
tarefeira.
5. Acordo de Colaboração entre o município de Barcelos e a Freguesia de Pereira.
6. Acordo de Colaboração entre o município de Barcelos e a Associação de Pais e
Encarregados de Educação da EB1 de Remelhe.

7. Minuta do Acordo de Colaboração a celebrar entre a Câmara Municipal de Barcelos, as
Direções dos Agrupamentos de Escolas e as entidades Gestoras da Componente de Apoio à
Família(CAF)/ Atividades de Animação e Apoio à Família (AAAF) para o ano letivo
2016/2017.

8. Aquisição de serviço de transporte para o IPO do Porto.
9. Atribuição de subsídio no valor de 20.000,00 € à Junta de Freguesia de Galegos Sta Maria
para proceder a obras de repavimentação da Rua Trás da Fonte e Penelas.

10. Atribuição de subsídio no valor de 11.770,00 € à Junta de Freguesia de Lama para
proceder a obras de alargamento, pavimentação e águas pluviais na Rua da Igreja.

11. Atribuição de subsídio no valor de 5.000,00 € à Junta de Freguesia de Moure para proceder
a obras de alargamento, construção de muros e pavimentação da Travessa do Pinheiro.

12. Atribuição de subsídio no valor de 10.000,00 € à Junta de Freguesia de Remelhe para
proceder a obras de construção de valetas e reconstrução do pavimento na E.M. 505-1,
nomeadamente na Rua dos Amiais.

13. Atribuição de subsídio no valor de 10.000,00 € à Junta de Freguesia de Rio Covo Sta
Eugénia para proceder a obras de “ampliação do cemitério – 2ª fase”.

14. Atribuição de subsídio no valor de 10.000,00 € à Junta de Freguesia de Várzea para
proceder à construção da casa mortuária.

15. Atribuição de subsídio no valor de 10.000,00 € à União de Freguesias de Alheira e Igreja
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Nova para proceder à pavimentação do acesso ao Monte de S. Lourenço.

16. Atribuição de subsídio no valor de 9.034,00 € à União de Freguesias de Campo e Tamel S.
Pedro Fins para proceder ao alargamento, construção de muros e pavimentação da Rua do
Casal, em Campo.

17. Atribuição de subsídio no valor de 12.500,00 € à União de Freguesias de Durrães e Tregosa
para proceder à pavimentação da Rua do Regedor/Formigosa, em Tregosa.

18. Atribuição de subsídio no valor de 10.000,00 € à União de Freguesias de Negreiros e
Chavão para proceder ao arranjo urbanístico de uma parte do Terreiro junto à Igreja Paroquial
de Negreiros.

19. Atribuição de subsídio no valor de 20.000,00 € à União de Freguesias de Viatodos,
Grimancelos, Minhotães e Monte Fralães para proceder às obras de drenagem de águas pluviais
da Rua dos Bombeiros Voluntários, em Viatodos.

20. Minutas de Contratos-Programa de Desenvolvimento Desportivo 2015. Coletividades.
21. Minutas de Contratos-Programa de Desenvolvimento Desportivo 2016. Coletividades.
22. Apoio ao Arrendamento Habitacional.
23. RATIFICAÇÃO – Alteração do Protocolo de Cooperação entre o Município de Barcelos e
a Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção das Crianças e Jovens.

24. Contrato de Cooperação entre o Município e as Freguesias do Concelho de Barcelos.
Pagamento do quarto e último trimestre de 2016.

25. Informação Semestral sobre a situação económica e financeira da Empresa Municipal de
Educação e Cultura de Barcelos, E.E.M.

26. Reequilíbrio Financeiro da Empresa Municipal de Educação e Cultura, E.M.. Ratificação
de Despacho do Presidente da Câmara Municipal.

27. Alteração do aditamento ao contrato-programa de desenvolvimento desportivo 2015.
Núcleo Desportivo “Os Andorinhas”.

28. Minutas de Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo 2017. Coletividades.
29. Ratificação de despachos proferidos pelo Presidente da Câmara Municipal, Miguel Jorge
da Costa Gomes que aprovaram: - Autorização para fornecimento de gasóleo aos veículos dos
bombeiros e exército que prestaram apoio aos fogos florestais que ocorreram em Barcelos nos
meses de Julho e Agosto, no total de 5.583,84 litros; - Cedência do auditório do Museu de
Olaria, à "ATAHCA – Associação de Desenvolvimento das Terras Altas do Homem, Cávado e
Ave", para a realização de uma reunião com empresários barcelenses, no dia 30 de novembro; Cedência de espaço no Estádio Cidade de Barcelos, à “Associação AXB – Academia de Xadrez
de Barcelos”, para a realização de uma das sete jornadas do “Campeonato Distrital Absoluto”,
no dia 30 de novembro; - Cedência de espaço, nomeadamente os campos de ténis das Piscinas
Municipais, para lecionarem o curso de Gestão Desportiva, solicitado pela Escola Secundária
de Barcelinhos; - Cedência do Parque da Cidade, bem como dos WC's e dos balneários do
Pavilhão Municipal de Barcelos, à entidade “Amigos da Montanha – Associação de
Montanhismo de Barcelinhos”, para a realização das comemorações do “Dia Internacional das
Pessoas com Deficiência”, no dia 3 de dezembro; - Cedência do Pavilhão Municipal de
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Barcelos, à “Associação de Patinagem do Minho”, para a realização da “Gala da Patinagem
Artística”, no dia 10 de dezembro; - Cedência do Salão Nobre, ao “Conservatório de Música de
Barcelos”, para a realização de “Saraus Musicais”, nos dias 12 e 14 de dezembro; - Cedência de
uma tenda, ao “Agrupamento de Escolas de Barcelos”, para a realização de “Corta-Mato
Escolar”, no dia 15 de dezembro; - Cedência do Pavilhão Municipal de Barcelos, à “A.R.C.A. Associação Recreativa e Cultural de Arcozelo”, para a realização do “Espetáculo de Natal”, no
dia 17 de dezembro; - Cedência do Teatro Gil Vicente, à “Associação Clube Moto Galos de
Barcelos”, para a realização da “Gala do Desporto”, no dia 4 de março de 2017; - Cedência, a
título definitivo, de material em estado de uso, nomeadamente, quarenta cadeiras, trinta mesas,
oito armários, três secretárias, quatro acumuladores térmicos, um expositor, um quadro verde
de giz, dois extintores CO2 – 2Kg e um kit de intercomunicação, à União das Freguesias de
Sequeade e Bastuço (São João e Santo Estevão), para ser utilizado pelos movimentos
associativos da União de Freguesias; - Autorização para utilização de um espaço no Parque
Radical solicitado pela Junta de Freguesia de Arcozelo, para a realização de uma feirinha
solidária; - Cedência, a título definitivo, de uma bandeira, ao “Agrupamento de Escolas
Alcaides de Faria”; - Disponibilização de 45 give-aways ao Óquei Clube de Barcelos para o “I
Torneio de Veteranos de Hóquei em patins”; - Disponibilização de 75 give-aways e 6 galos
grandes à Sociedade Columbófila do Souto, para a exposição distrital de columbofilia 2016; Cedência do espaço da “Casa do Vinho” à Sociedade Columbófila do Souto; - Cedência de 25
grades de proteção e de uma viatura para a montagem do presépio na Avenida da Liberdade e
inauguração do Bolo Rei Gigante, solicitado pela ACIB; - Cedência de um camião grua para
substituição de lâmpadas no campo de jogos da Escola Secundária Alcaides de Faria; Cedência de uma viatura para o transporte de tout-venant solicitado pela Junta de Freguesia de
Rio Covo Sta Eugénia; - Cedência de uma máquina retroescavadora, dois camiões e uma
máquina niveladora, solicitado pela Junta de Freguesia de Airó; - Cedência de uma máquina e
dois camiões solicitado pela Junta de Freguesia de Fornelos; - Cedência de 3 grades de vedação
para proteção ao presépio, solicitadas pela Associação Cultural, Recreativa e Desportiva da
Quinta do Aparício; - Cedência de 10 grades de proteção solicitadas pela Junta de Freguesia de
Vila Seca; - Cedência de 60 grades de proteção solicitadas pela Junta de Freguesia de Alvelos.

30. Ratificação de despachos proferidos pela 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: - Bombeiros Voluntários de Barcelos
– cedência de uma atuação da “Capoeira”; - Paróquia de Santa Maria Maior – Cedência de uma
atuação do TPC; - Paróquia de Santa Maria de Quintiães - Cedência de uma atuação do TPC; Acção Católica Rural de Galegos - Cedência de uma atuação da “Capoeira”; - Associação de
Pais e Encarregados de Educação da EB1 de Creixomil - Cedência de uma atuação da
“Capoeira”; - Grupo da Catequese de Galegos S. Martinho - Cedência de uma atuação da
“Capoeira”; - Associação de Pais do JI de Alvito S. Pedro - Cedência de uma atuação do
TPCzinho; 2 – Cedência/Oferta de peças de artesanato e /ou publicações do Município: - 1
peça de artesanato de Júlia Ramalho, para oferta ao parceiro anfitrião na reunião relativa ao
Programa Erasmus + (Registo 71338/16); - 1 Galo médio, 2 livros “Barcelos Sketchbook” e 20
give-aways para oferta aos representantes da Câmara de Szena (Eslovénia) que foram
recebidos na autarquia no âmbito do Programa Erasmus (registo 72484/16 ); 3- Cedência
temporária de escolas e jardins de infância do concelho: - Junta de Freguesia das Carvalhas –
cedência das instalações da EB1, no dia 10/12/2016; - Junta de Freguesia de Alvelos – cedência
da EB1/JI de Alvelos no dia 11/12/2016. 4- Realização de eventos/iniciativas/ apoio logístico a
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entidades: - Comemoração do Dia Internacional do Voluntariado – aquisição de almoços para
os palestrantes, para os dias 5 e 6 de dezembro; coffee break para o dia 6 de dezembro e oferta
de galos médios aos plaestrantes (registo 71316/16); - Cedência de um camião grua ao
Agrupamento de Escolas Alcaides Faria (registo 71766/16).

31. Informações a prestar pelo Sr. Presidente da Câmara.
32. Voto de Louvor ao Agrupamento de Escolas de Vila Cova pelo primeiro lugar no ranking
alternativo publicado pelo Ministério da Educação. O voto de louvor deverá ser estendido a
toda a comunidade escolar do concelho.

33. Aprovação da Ata em Minuta.
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