Câmara Municipal de Barcelos
Reunião ordinária do Executivo
24 de abril de 2017

Lista Completa de Deliberações
1. Atribuição de apoio para refeição escolar aos alunos do 1.º Ciclo do Ensino Básico: 1
Aluno – Escalão 2 (B) – comparticipação em 50% do valor da refeição. Alunos do
ensino pré-escolar: 2 Alunos – Escalão 1 (A) – refeição gratuita.
2. Atribuição de subsídio no valor 2.037,00€ à Junta de Freguesia da Várzea para
pagamento a tarefeira.
3. Componente de Apoio à Família(CAF)/ Atividades de Animação e Apoio à Família
(AAAF) para o ano letivo 2016/2017.
4. Apoio ao Arrendamento Habitacional.
5. Acordos de Colaboração com os Grupos/Associações Culturais do concelho – 2017.
6. Acordo de Colaboração com a Universidade do Porto – Universidade Júnior 2017.
7. Transporte em ambulância.
8. Processo n.º CP/E0154A/DOPM – Centro Escolar da Várzea. Ratificação do
despacho exarado em 18/04/2017.
9. 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).
10. Aceitação de doação.
11. Atribuição de subsídio no valor de 13.120,00 € à Junta de Freguesia de Aldreu para
proceder a obras de ampliação do Cemitério – 2ª fase.
1

12. Atribuição de subsídio no valor de 12.500,00 € à Junta de Freguesia de Barcelinhos
para proceder ao alargamento e construção de muros de vedação da Rua dos Sobreiros.
13. Atribuição de subsídio no valor de 10.000,00 € à Junta de Freguesia de Carvalhas
para proceder a obras de construção de muros de vedação e de suporte no campo de
jogos da freguesia.
14. Atribuição de subsídio no valor de 11.650,00 € à Junta de Freguesia de Cristelo para
proceder a obras de pavimentação da Rua da Chafarrica, Rua e Travessa do Boucelão.
15. Atribuição de subsídio no valor de 12.500,00 € à Junta de Freguesia de Fragoso para
proceder a obras de drenagem de águas pluviais e pavimentação das Ruas das Casinhas
e do Redondinho.
16. Atribuição de subsídio no valor de 15.000,00 € à Junta de Freguesia de Lama para
proceder a obras de alargamento, drenagem de águas pluviais, pavimentação e passeios
pedonais, da Rua da Igreja.
17. Atribuição de subsídio no valor de 7.250,00 € à Junta de Freguesia de Pereira para
proceder a obras de construção da cobertura da bancada do campo de jogos da freguesia.
18. Atribuição de subsídio no valor de 12.500,00 € à Junta de Freguesia de Perelhal para
proceder à pavimentação da Rua Freixo Vasco.
19. Atribuição de subsídio no valor de 6.300,00 € à União de Freguesias de Barcelos,
Vila Boa e Vila Frescaínha (S. Martinho e S. Pedro) para proceder a obras de reparação
e manutenção no edifício da Escola EB1 de Vila Boa.
20. Atribuição de subsídio no valor de 15.000,00 € à União de Freguesias de Carreira e
Fonte Coberta para proceder a obras de requalificação da Rua Arqto Borges Vinagre (2ª
fase) – C.M. 1085.
21. Atribuição de subsídio no valor de 10.000,00 € à União de Freguesias de Creixomil
e Mariz para construção de instalações sanitárias que servirá de apoio à população em
geral, nomeadamente aos utilizadores do cemitério, apoio à capela mortuária e outras
atividades da comunidade.
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22. Atribuição de subsídio no valor de 10.000,00 € à União de Freguesias de Milhazes,
Vilar de Figos e Faria para proceder a obras de drenagem de águas pluviais na Rua dos
Artesãos, em Milhazes.
23. Atribuição de subsídio no valor de 15.000,00 € à União de Freguesias de Sequeade e
Bastuço (S. João e Sto Estevão) para proceder a obras de alargamento e pavimentação
da Rua de Prameira, em Bastuço Sto Estevão.
24. Atribuição de subsídio no valor de 15.000,00 € à União de Freguesias de Vila Cova
e Feitos para proceder a obras de alargamento e pavimentação das Ruas da Largateira,
de Casal Balteiro e dos Tamanqueiros, em Vila Cova.
25. Atribuição de subsídio no valor de 800,00 € à Delegação de Barcelos da Associação
Portuguesa dos Veteranos de Guerra para a participação nas comemorações do “Dia de
Portugal” e “Dia dos Combatentes” que se realizam em Lisboa.
26. Atribuição de subsídio no valor de 1.500,00 € à Associação Cultural e Recreativa
Feira da Isabelinha que procedeu à realização das provas de BTT, Trail, Mini Trail e
Caminhada, as quais constavam do cartaz das Festas da Isabelinha e que habitualmente
eram realizadas por outra Associação.
27. Pedido de desafetação de terreno integrado em RAN. Ratificação.
28. Minuta de Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo 2017 – Medidas de
Apoio I-A, I-B, II-A, II-B, entre o Município de Barcelos e a Associação Clube Moto
Galos de Barcelos.
29. Minuta de Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo 2017 – Medida de
Apoio I-A e Medida de Apoio I-B, entre o Município de Barcelos e a Associação de
Para-Quedistas do Vale D’Este.
30. Minuta de Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo 2017 – Medida de
Apoio III, entre o Município de Barcelos e a Associação Desportiva Cultural e
Recreativa Águias de S. Mamede.
31. Reunião ordinária do órgão de Gestão do GAL da ATAHCA - [ASSOCIAÇÃO DE
DESENVOLVIMENTO DAS TERRAS, ALTAS DO HOMEM, CÁVADO E AVE].
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Ratificação.
32. Ratificação de despachos proferidos pelo Presidente da Câmara Municipal, Miguel
Jorge da Costa Gomes que autorizaram/aprovaram: 1- Realização de eventos/iniciativas/
apoio logístico a entidades: - Cedência de duas garagens do Estádio Cidade de Barcelos,
à “Associação Académica do Instituto Politécnico do Cávado e do Ave – A.A.I.P.C.A.”,
para a construção de carros alegóricos no âmbito do cortejo académico inserido na
“Semana Académica do I.P.C.A. – Queima do Galo – Barcelos 2017”, nos dias 20 a 22
de abril; - Cedência do Salão Nobre, ao “Grupo de Acção Social Cristã – G.A.S.C.”,
para a realização de “Sessão Solene de Assinatura de Protocolo de Parceria no Âmbito
do Núcleo Consultivo Local – Projeto SER”, no dia 21 de abril; - Cedência do Salão
Nobre, à “Sociedade Columbófila do Souto”, para a realização da entrega do “Troféu
Festa das Cruzes” ao vencedor da prova internacional de "Minglanilla”, no dia 1 de
maio; - Cedência do Auditório da Biblioteca Municipal, à “Unidade de Psico-Oncologia
– Barcelos” da “Liga Portuguesa Contra o Cancro – Núcleo Regional do Norte”, para a
realização de conferência subordinada ao tema “Educação para a Saúde”, no dia 5 de
maio; - Cedência do Auditório da Biblioteca Municipal, à “Equipa Local de Intervenção
ELI7 – Barcelos/Esposende” do “Serviço Nacional de Intervenção Precoce na Infância”,
para a realização de “Ação de Sensibilização/Consciencialização para as Modificações
Inerentes à Transição do Pré-Escolar para o 1.º Ciclo”, no dia 25 de maio; - Cedência de
130 almoços e 130 lanches no dia 8 de Abril e 50 almoços e 50 lanches no dia 9 de
Abril, no âmbito do “Campeonato Nacional de Bócia”; - Cedência de grades de
proteção, equipamentos para lixo indiferenciado e de recolha seletiva, bem como
limpeza do local, solicitado pela Associação Académica do IPCA para a realização da
Queima do Galo 2017; - Cedência de 2 galos de tamanho grande e duas biografias de
Rosa Ramalho, solicitadas pelos Veteranos do Gil Vicente Futebol Clube; - Atribuição
de uma medalha de honra da Cidade de Barcelos no âmbito das Comemorações do 25
de Abril; - Disponibilização de meios técnicos e humanos para o corte de relva da
Escola Secundária Alcaides de Faria; Disponibilização de 3 peças de artesanato médias,
três livros alusivos ao Roteiro do Figurado e 50 give-aways, solicitados pelo Grupo
Desportivo e Recreativo de Campo; - Cedência de uma bandeira do Município,
solicitada pelo Centro de Solidariedade Social de S. Veríssimo.
2 – Cedência/Oferta de peças de artesanato e /ou publicações do Município: - Cedência
de 30 livros de autores barcelenses solicitados pelos Bombeiros Voluntários de
Barcelinhos; - Cedência de 60 give-aways ao Club de Ténis Escola Secundária Alcaides
de Faria para a Torneio de Ténis Sub14 e Sub18.
33. Ratificação de Despachos proferidos pela Vice-Presidente da Câmara Municipal,
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: - Banda
Musical de Oliveira – cedência de uma atuação da Capoeira (registo 20158/17); - Junta
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de Freguesia da Lama – cedência de uma atuação da Banda Musical de Oliveira (registo
21050/17); - Comissão Organizadora das XIV Jornadas Culturais da LAma – cedência
de uma atuação da Associação Coral Magistrói (registo 21048/17); - Associação Social
Cultural e Recreativa de Alheira – cedência de uma atuação da Banda do Galo (registo
21575/17); - Junta de Freguesia de Aborim – cedência de uma atuação do Grupo
Amigos da Concertina (registo 22343/17).
2 – Cedência/Oferta de peças de artesanato e /ou publicações do Município: - Cedência
de peças de artesanato – give-aways – à Escola Dr. Francisco Sanches (registo
20188/17); - Cedência de artesanato (galo médio e give-aways) e publicações do
Município a um atleta barcelense que participou no Mundial de Natação de Desporto
Escolar na Hungria (registo 15614/17).
3- Realização de eventos/iniciativas/ apoio logístico a entidades: - Fórum Igualdade de
Género – Trabalho Digno – publicações e peças de artesanato para oferta aos oradores e
moderadores (Registo 22352/17); - Iniciativa “Os melhores alunos na UMinho”,
promovida pela Universidade do Minho – disponibilização de um autocarro para o
transporte dos alunos de Barcelos (registo 19631/17); - Cedência do Auditório da
Biblioteca Municipal, à “Idea Business – Associação para o Desenvolvimento, Inovação
e Gestão Empresarial e Social”, para a realização de um colóquio subordinado ao tema
“O Contabilista, a Tecnologia e as Taxonomias”, no dia 7 de abril; - Cedência do
Auditório da Biblioteca Municipal, à associação “Momentos de Sabedoria – N.E.E.
Barcelos”, para a realização da conferência de lançamento do livro “Afinal, Quem
Somos?”, pelo seu autor, o professor universitário Moacir Lima, no dia 18 de abril; Cedência do Auditório da Biblioteca Municipal, à “Tertúlia Barcelense”, para a
realização de “Conferência Sobre Violência Doméstica”, no dia 19 de abril; - Cedência
do Pavilhão Municipal de Barcelos, à “Associação de Pais e Amigos das Crianças –
A.P.A.C.”, para a realização da atividade solidária “Aula de Zumba”, no dia 22 de abril.
34. Aprovação da Ata em Minuta.
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