Câmara Municipal de Barcelos
Reunião ordinária do Executivo

Lista Completa de Deliberações
1. Atribuição de apoio para refeição escolar aos alunos do 1.º CEB e ensino pré-escolar.: 4
alunos do 1.º Ciclo do Ensino Básico– Escalão 1 (A) – refeição gratuita.
2. Apoio ao Arrendamento Habitacional: cinco processos reavaliados – continuidade do valor
do apoio; cinco processos reavaliados – aumento do valor do apoio; cinco processos
reavaliados – diminuição do valor do apoio.
3. Atribuição de subsídio, no valor de 500,00€, ao Agrupamento de Escolas de Barcelos para
apoio a atividades extracurriculares.
4. Transporte em ambulância.
5. Ratificação do Protocolo de Cooperação entre o Município de Barcelos, os Agrupamentos de
Escolas e Escolas não Agrupadas da Rede Pública – Projeto de Combate ao Insucesso Escolar.
6. Retificação da minuta da Adenda ao Protocolo de Colaboração – transportes de utentes da
APAC e da APACI.
7. Minuta de Acordo de Colaboração entre o Município de Barcelos, a Freguesia da Ucha e a
Empresa «Martins & Filhos S.A.».
8. Atribuição de subsídio, no valor de 12.985,00 €, à Junta de Freguesia de Aldreu, para
proceder a obras de requalificação e ampliação do cemitério da freguesia.
9. Atribuição de subsídio, no valor de 13.000,00 €, à Junta de Freguesia de Alvelos, para
proceder a obras de construção de um pavilhão multiusos no logradouro da Sede de Junta.
10. Atribuição de subsídio, no valor de 12.500,00 €, à Junta de Freguesia de Barcelinhos para
proceder a obras de alargamento e construção de muros da Rua dos Sobreiros.
11. Atribuição de subsídio, no valor de 10.000,00 €, à Junta de Freguesia de Carapeços, para
proceder a obras de alargamento e construção de muros de suporte na Rua 25 de Julho.
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12. Atribuição de subsídio, no valor de 10.000,00 €, à Junta de Freguesia de Carvalhas, para a
construção de muros de vedação e de suporte no campo de futebol da freguesia.
13. Atribuição de subsídio, no valor de 12.500,00 €, à Junta de Freguesia de Cossourado, para
proceder a obras de reconstrução do edifício para a Sede da Junta.
14. Atribuição de subsídio, no valor de 11.650,00 €, à Junta de Freguesia de Cristelo, para
proceder à pavimentação das Ruas de Boucelão, da Chafarrica e da Travessa do Boucelão.
15. Atribuição de subsídio, no valor de 10,810,00 €, à Junta de Freguesia de Macieira de Rates,
para proceder a obras de conservação nas pontes de Verdeal e Lameiro.
16. Atribuição de subsídio, no valor de 11.000,00 €, à Junta de Freguesia de Remelhe, para
proceder a obras de construção de valetas e reposição do pavimento na E.M. 505-1 (Rua dos
Amiais).
17. Atribuição de subsídio, no valor de 4.510,00 €, à Junta de Freguesia de Rio Covo Sta
Eugénia, para proceder a obras de ampliação do Cemitério da freguesia.
18. Atribuição de subsídio, no valor de 12.500,00 €, à Junta de Freguesia de Gilmonde, para
proceder a obras de requalificação e alargamento das Ruas dos Carvalhos, do Sendim e muro de
suporte na Rua da Devesinha.
19. Retificação de deliberação da atribuição de subsídio à Junta de Freguesia de Airó.
20. Atribuição de subsídio, no valor de 11.300,00 €, à União de Freguesias Gamil e Midões,
para proceder a obras de requalificação da Rua da Quinta da Costa, em Midões.
21. Atribuição de subsídio, no valor de 15.000,00 €, ao Centro Zulmira Pereira Simões, de
Roriz, para apoiar a construção do edifício destinado a Lar, Centro de Dia e Apoio Domiciliário
22. Atribuição de subsídio, no valor de 3.000,00 € à Comissão da Procissão do Senhor dos
Passos da Paróquia de Santa Maria Maior de Barcelos, para apoiar a realização da Procissão do
Senhor dos Passos.
23. Atribuição de subsídio, no valor de 7.000,00 €, à Fábrica da Igreja de Tamel S. Veríssimo,
para proceder a obras de pavimentação da zona envolvente à Igreja e cemitério.

2

24. Atribuição de subsídio, no valor de 5.000,00 €, à Fábrica da Igreja Paroquial da Ucha, para
proceder a obras de conservação e restauro do interior da Igreja e suas Capelas.
25. Atribuição de subsídio, no valor de 5.000,00 €, à Confraria de Nossa Senhora do Rosário da
Franqueira, para proceder à requalificação da zona envolvente da ermida de Nossa Senhora da
Franqueira.
26. Ratificação do Acordo de Colaboração entre o Município de Barcelos e Tiago Amadeu F. de
Carvalho Ferreira – Lux Produções, tendo em vista a realização do evento «Carnaval
Barcelos», no Pavilhão Municipal.
27. Protocolo de Colaboração para a realização de estágio.
28. Alteração do Regulamento Municipal de Apoio à Habitação Social do Município de
Barcelos.
29. Alteração do Regulamento de Atribuição de Bolsas de Estudo do Município de Barcelos.
30. Alteração do Regulamento de Apoio a Projetos Sociais do Município de Barcelos.
31. Alteração do Regulamento Municipal de Apoio ao Arrendamento Habitacional no
Município de Barcelos.
32. Minuta de Contrato de Comodato a celebrar entre o Município de Barcelos e o Futebol
Clube “Os Académicos”.
33. Minuta de Acordo de Colaboração entre o Município de Barcelos e a Associação de Futebol
de Braga.
34. Minuta de Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo entre o Município de
Barcelos e a Associação de Futebol Popular de Barcelos.
35. 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).
36. 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).
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37. Ratificação de despachos proferidos pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal, Miguel
Jorge da Costa Gomes, que aprovaram o seguinte: - Cedência do Pavilhão Municipal, à
“Associação de Patinagem do Minho”, para a realização de três jogos, no dia 5 de fevereiro; Cedência do Auditório da Biblioteca Municipal, à “Escola Profissional Profitecla”, para a
realização de uma palestra sobre “Estilos de Vida Saudável”, no âmbito de uma prova de
aptidão profissional do “Curso Técnico Auxiliar de Saúde”, no dia 9 de fevereiro; - Cedência
do Auditório Municipal, à “Confraria Gastronómica 'O Galo' de Barcelos”, para a realização do
“Ensaio da Cerimónia do 1.º Capítulo da Confraria Gastronómica 'O Galo' de Barcelos”, no dia
15 de fevereiro; - Cedência do Parque de Estacionamento do Estádio Cidade de Barcelos, à
“Rota dos Gallumms”, para a realização da “11.ª Rota dos Gallumms”, no dia 19 de fevereiro; Cedência de apoio logístico, nomeadamente 80 DVD’s – “Rotas e ofícios tradicionais de
Barcelos” e 80 boletins de promoção turística de Barcelos, para a realização da “11.ª Rota dos
Gallumms”, no dia 19 de fevereiro; - Cedência do Auditório da Casa da Juventude, à “JSD
Barcelos”, para a realização de uma conferência subordinada ao tema “Cultura e Artes”, no dia
25 de fevereiro; - Cedência do Ringue Superior do Pavilhão Municipal, ao “Corpo Nacional de
Escutas; - Cedência de um espaço no Auditório Municipal solicitado pelo Grupo Desportivo e
Cultural dos Trabalhadores do Município, para a realização da Assembleia Geral Eleitoral; Disponibilização de meios humanos para o arranjo exterior de ajardinamento, do Quartel,
solicitado pelos Bombeiros Voluntários de Viatodos; - Disponibilização de transporte com
motorista para a deslocação das barristas Júlia Côta e a sua filha Prazeres ao Porto Canal, para
participarem na ação promocional das exposições recém inauguradas no Museu de Olaria “A
Geração Côta” e “Pelas Mãos de Côta”, que a estação televisiva levou a efeito no dia 17.02.17;
- Disponibilização de 15 galos médios solicitados pela Associação de Futebol Popular de
Barcelos para um Seminário de Treinadores de Futebol; - Cedência de apoio logístico solicitado
pela Associação Cultural e Recreativa de Roriz, nomeadamente 100 grades de proteção, 1
estrado, 10 placas informativas, 4 sinais temporários de trânsito proibido e 30 cones de
sinalização, como colaboração no “Raid do Facho BTT – Campeonato do Minho XCM”; Cedência de 20 grades de proteção solicitadas pela União de Freguesias de Milhazes, Vilar de
Figos e Faria, para o jogo “Apanha do Porco”; - Cedência de 50 grades de proteção solicitadas
pela Associação - Mais Juventude, de Alvelos, para o Cortejo de Carnaval; - Cedência de 10
grades de proteção solicitadas pela Junta de Freguesia de Cambeses, para a Procissão do Senhor
dos Passos; - Escutismo Católico Português – Agrupamento 1150 – Silveiros”, para a realização
do evento solidário “A caminho dos 100 anos”, no dia 4 de março.
38. Ratificação de Despachos proferidos pela Sra. Vice-Presidente da Câmara Municipal, Dra.
Armandina Saleiro, que aprovaram 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: - Mais Juventude, Associação de Alvelos – cedência de
uma atuação do Grupo Vozes do Cavado; - Junta de Freguesia de Pereira – cedência de uma
atuação do Grupo Vozes do Cavado; - Junta de Freguesia de Areias – cedência de uma atuação
do grupo “Amigos Leais de Lijó” - Fábrica da Igreja Paroquial de VFS Pedro – cedência de
uma atuação da Academia Sons de Arte. - EB1/JI de Alvelos – cedência de uma atuação do
TPC; 2- Cedência temporária de escolas e jardins de infância do concelho: - Benemérita
Associação Humanitária dos Dadores de Sangue do concelho de Barcelos – cedência das
instalações da EB1/JI de Moure, no dia 19/02/2017, para uma sessão de recolha de sangue; 3 –
Cedência/Oferta de peças de artesanato e /ou publicações do Município: - Cedência de give
aways à Associação Portuguesa de Saúde Ambiental (registo 9105/17); - Cedência de give
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aways à real Associação de Braga (registo 7636/17); - Cedência de publicações do Município a
entidades e instituições recebidas nos Paços do concelho (registo 5214/17); - Oferta de giveaways e galos médios á comitiva de alunos e professores de 5 países europeus que, no âmbito
do programa ERASMUS, foram recebidos nos Paços do concelho (registo 4937/17). 4Realização de eventos/iniciativas/ apoio logístico a entidades: - Cedência do Pavilhão
Municipal, bem como de quatro balneários, à “A.P.A.C.I. – Associação de Pais e Amigos das
Crianças Inadaptadas”, para a realização da jornada local do “Campeonato Nacional de Futsal”,
no dia 17 de fevereiro; - Cedência do Auditório Municipal, à “Confraria Gastronómica 'O Galo'
de Barcelos”, para a realização da “1.ª Cerimónia de Entronização da Confraria Gastronómica
'O Galo' de Barcelos”, no dia 19 de fevereiro; - Cedência dos balneários e de uma sala do
Pavilhão Municipal, bem como de dois balneários do Estádio Adelino Ribeiro Novo, aos
“Amigos da Montanha – Associação de Montanhismo de Barcelinhos”, para a realização do
evento “BTT Trilho dos Moinhos”, no dia 26 de fevereiro; - Cedência de apoio logístico
solicitado pelos “Amigos da Montanha – Associação de Montanhismo de Barcelinhos”,
nomeadamente, cedência de 200 grades de proteção, ponto de luz com 20 amperes, ponto de
água, cedência e montagem de 4 tendas 3 x 3 metros e 1 tenda 5 x 5 metros, para a realização
do evento “BTT Trilho dos Moinhos”, no dia 26 de fevereiro; - Cedência de apoio logístico
solicitado pelo Clube Cávado Patinagem Artística, nomeadamente a cedência de 350 livros “Um concelho para todos”, 350 caixas pequenas de lápis de cor, 4 mesas e cadeiras, vasos,
colocação de alcatifas na entrada do Pavilhão Municipal e cedência do galo de Barcelos, para a
realização do evento “IV Gala do Galo; - Cedência do Salão Nobre e do Teatro Gil Vicente, ao
“Conservatório de Música de Barcelos”, para a realização dos seguintes eventos: “Saraus
Musicais”, nos dias 3 e 4 de abril e 12 e 14 de junho (Salão Nobre); “8.º Concurso Nacional de
Piano: 'Pequenos Galinhos de Barcelos'”, nos dias 28 e 29 de abril (Salão Nobre); “Concertos
de Orquestra com Solistas”, nos dias 27 de maio e 3 de junho (Teatro Gil Vicente); - Cedência
da Sala C do Pavilhão Municipal, à “Barcelos Activo – Associação dos Movimentos Artísticos
Barcelenses”, para a realização do “Estágio Ibérico de Ninjutsu”, nos dias 28 e 29 de abril.
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