Câmara Municipal de Barcelos
Reunião ordinária do Executivo
30 de junho de 2017

Lista Completa de Deliberações
1. Atribuição de apoio para refeição escolar aos alunos do 1.º CEB e Ensino Pré-Escolar.
2. Apoio ao Arrendamento Habitacional.
3. Atribuição de subsídio no valor 10.000,00€ à Real Irmandade do Senhor Bom Jesus da Cruz
para comparticipar as despesas com a execução de obras de recuperação.
4. Atribuição de subsídio no valor 10.000,00€ à Fábrica da Igreja Paroquial de Fornelos.
5. Atribuição de subsídio no valor de 15.000,00€ ao Centro de Solidariedade Social de S.
Veríssimo para o apoio nas mais diversas valências, designadamente o apoio à terceira idade
6. Atribuição de subsídio no valor de 17.500,00€ à Junta de Freguesia da Ucha para a realização
de obras na EB1/JI da Ucha, com vista a garantir as condições de saúde, integridade e bemestar das crianças.
7. Atribuição de subsídio no valor de 6.000,00€ à Escola Secundária de Barcelinhos para a
participação no Campeonato Mundial de Robótica.
8. Atribuição de subsídio para pagamento a tarefeira – Junta de Freguesia Carvalhal.
9. Atribuição de comparticipação financeira à Associação de Pais e Encarregados de Educação
da EB1/JI de Cambeses para pagamento de tarefeira.
10. Atribuição de subsídio no valor de 15.000,00 € à Junta de Freguesia de Abade de Neiva que
está a proceder às obras de ampliação e requalificação do cemitério da freguesia.
11. Atribuição de subsídio no valor de 10.000,00 € à Junta de Freguesia de Airó que está a
proceder às obras de ampliação e remodelação da Casa Mortuária da freguesia.
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12. Atribuição de subsídio no valor de 23.000,00 € à Junta de Freguesia de Arcozelo para
proceder à realização da drenagem de águas pluviais e pavimentação da Rua da Igreja.
13. Atribuição de subsídio no valor de 11.000,00€ à Junta de Freguesia de Martim para custear
as obras do Jardim de Infância de Martim, que foi alvo de obras de conservação e beneficiação
com vista a garantir as condições de saúde, integridade e bem-estar das crianças.
14. Atribuição de subsídio no valor de 15.000,00 € à Junta de Freguesia de Oliveira que
pretende proceder à pavimentação da Rua da Pedreira.
15. Atribuição de subsídio no valor de 15.000,00 € à Junta de Freguesia de Pereira que está a
proceder à construção de uma garagem e armazém para guardar os veículos e utensílios de
manutenção da rede viária da freguesia.
16. Atribuição de subsídio no valor de 15.000,00 € à Junta de Freguesia de Perelhal que
pretende proceder à pavimentação da Rua da Pedreira.
17. Atribuição de subsídio no valor de 15.000,00 €, à Junta de Freguesia de Roriz que está a
proceder à pavimentação da Travessa do Roque.
18. Atribuição de subsídio no valor de 15.500,00 € à União de Freguesias de Areias de Vilar e
Encourados que está a proceder a obras de alargamento, construção de muros, drenagem de
águas pluviais e pavimentação da Rua de Santa Maria Madalena, em Areias de Vilar.
19. Atribuição de subsídio no valor de 11.700,00 € à União de Freguesias de Durrães e Tregosa
que está a proceder a obras de pavimentação das Ruas da Valsa e da Ribeira, em Tregosa e
Durrães.
20. Atribuição de subsídio no valor de 9.000,00 € à União de Freguesias de Gamil e Midões
que está a proceder a obras de construção da rede de águas pluviais e pavimentação na Rua dos
Lavadouros, em Gamil.
21. Atribuição de subsídio no valor de 20.000,00 € à União de Freguesias de Tamel Sta
Leocádia e Vilar do Monte que está a proceder a obras de construção da Casa Mortuária, na
Freguesia de Tamel Sta Leocádia.
22. Junta de Freguesia de Gilmonde. Alteração do destino do subsídio atribuído para a obra de
“Alargamento e pavimentação das Ruas de Carvalhos, Sandim e construção de muro de suporte
da Rua de Devesinha” para a obra de “Rede pluvial e repavimentação da Rua de Lagoínhas e
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alargamento da Travessa dos Carvalhos”.
23. Centro de Solidariedade Social de S. Veríssimo. Pedido de apoio técnico.
24. Instituto Politécnico do Cávado e do Ave. Pedido de apoio técnico.
25. Doação de quadro ao Município de Barcelos.
26. Cedência de material a título definitivo.
27. Aquisição de serviço de transporte para o IPO do Porto.
28. Cedência temporária de instalações de EB1 e/ou jardins de infância.
29. Isenção do custo das mensalidades devidas para a utilização das Piscinas Municipais,
durante os meses de verão de 2017, por parte de um grupo de 10 crianças/jovens e 2
colaboradores para monitorização dos mesmos, pertencentes à APAC – Associação de Pais e
Amigos de Crianças.
30. Processo n.º CPPE0154A/DOPM – Centro Escolar da Várzea. Ratificação do despacho
proferido em 16/06/2017.
31. Ajuste Direto n.º 46/2017, para a “Aquisição de serviços de transportes escolares para o ano
letivo 2017/2018”. Aprovação das minutas dos contratos.
32. 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).
33. Acordo de Colaboração entre o Município de Barcelos e a firma “Panóplia de Símbolos Unipessoal, Lda”. Ratificação.
34. Regulamento Municipal de Apoio ao Arrendamento Habitacional do Município de
Barcelos.
35. Regulamento Municipal de Apoio a Projetos Sociais do Município de Barcelos.
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36. Regulamento Municipal de Apoio à Habitação Social no Município de Barcelos.
37. Regulamento Municipal de Atribuição de Bolsas de Estudo do Município de Barcelos.
38. Consolidação de Contas – Exercício Económico 2016.
39. 3.ª Revisão ao Orçamento e Grandes Opções do Plano de 2017.
40. Pedido de desafetação de terreno integrado em RAN. Ratificação.
41. Cedência gratuita de exemplares da barrista Rosa Ramalho.
42. Acordo de Colaboração entre o Município de Barcelos e a Direção Regional de Agricultura
e Pescas do Norte e Direção Geral de Alimentação e Veterinária.
43. Acordo de Colaboração entre o Município de Barcelos e Carlos Araújo – Produções
Audiovisuais Unipessoal, Lda.
44. Acordo de Colaboração entre o MUNICÍPIO DE BARCELOS e a ASSOCIAÇÃO
COMBOIOS DO SÉCULO XXI [Associação CXXI].
45. Relatório de Contas da Empresa Municipal de Educação e Cultura de Barcelos, E.M.
[EMEC] 2016.
46. Reequilíbrio Financeiro da EMEC, ano 2016.
47. Reconhecimento de Interesse Público Municipal.
48. Reconhecimento de Interesse Público Municipal
49. Reconhecimento de Interesse Público Municipal.
50. Reconhecimento de Interesse Público Municipal.
51. Projeto do Programa Estratégico de Reabilitação Urbana (PERU) para a Área de
4

Reabilitação Urbana (ARU) de Barcelos Nascente Um.
52. Situação excepcional de cobrança de dívidas de resíduos sólidos.
53. Ratificação de despachos proferidos pelo Presidente da Câmara Municipal, Miguel Jorge da
Costa Gomes que autorizaram/aprovaram o seguinte: 1- Realização de eventos/iniciativas/
apoio logístico a entidades: - Cedência de 70 giveaways, para apoio à realização do ”25
Convívio da Companhia de Caçadores 1567 – Guiné”, no dia 10 de junho de 2017 (registo
n.º25820/17); - Cedência de 45 giveaways, 1 galo médio e desdobráveis sobre a lenda do galo,
a um grupo de pessoas oriundo de diversas localidades de Portugal, que visitaram Barcelos
(solicitação da Junta de Freguesia de Martim); - Cedência de uma peça de artesanato ao Grupo
de Ferroviários organizador do encontro anual de ferroviários, destinando-se este ano a entregar
no Município de Vila Pouca de Aguiar (Registo 36.587/17); - Cedência de 50 grades de
proteção; 4 tendas; 2 kits de reciclagem; sinais de trânsito, ao Motor Clube de Barcelos, para
apoio à realização da “1.ª Rampa da Franqueira”, no dia 10 de junho de 2017 (registo
n.º29724/17); - Cedência de 3 tendas, ao Grupo Folclórico de Barcelinhos, para apoio à
realização do “Festival Internacional de Folclore Rio”, entre os dias 20 de julho e 4 de agosto
de 2017 (registo n.º31763/17); - Cedência de estrado aos Amigos da Montanha – Associação de
Montanhismo de Barcelinhos, para apoio à realização do “Red Alert” no dia 17 de junho
(registo n.º36062/17); - Cedência de 4 tendas; 1 estrado; 1 estrado plataforma; 15 vasos
pequenos; 10 vasos grandes; limpeza e arranjo dos jardins, na zona envolvente do Quartel; 8
grades, aos Bombeiros Voluntários de Barcelinhos, para apoio às comemorações do 96.º
Aniversário da fundação, nos dias 24 e 25 de junho (registo n.º34757/17); - Autorização para a
colocação de 6 telas publicitárias, aos Amigos da Montanha – Associação de Montanhismo de
Barcelinhos, para apoio à realização dos ”Jogos do Rio 2017” (registo n.º38215/17); - Cedência
de 4 mupis à AMI, no período de 12 de Setembro a 3 de Outubro, para a “22ª Campanha de
Reciclagem de Radiografias”; - Cedência de 4 mupis à Associação Portuguesa Cancro Cutâneo,
no período de 8 de Julho a 31 de Agosto, para a “Ação Verão 2017”; - Cedência e montagem de
pequeno palco/estrado com 3mx3m, cedência e montagem de pequeno palco/estrado com
4mx4m, aos Amigos da Montanha – Associação de Montanhismo de Barcelinhos, para apoio à
realização da “Galo Night Run 2017”, no dia 15 de julho de 2017 (registo n.º36058/17); Cedência de 8 mesas, 10 cadeiras, 5 toldos/coberturas, ao grupo de formandos do Curso de
Informação e Animação Turística do Centro de Emprego de Barcelos, para apoio a atividade de
promoção turística, no dia 22 de junho de 2017 (registo n.º38447/17); - Cedência de ponto de
luz, utilização dos sanitários do Campo de Ténis do Complexo das Piscinas Municipais de
Barcelos, à Unidade de Psico-Oncologia – Barcelos, Liga Portuguesa Contra o Cancro –
Núcleo Regional do Norte, para apoio à realização de “Mega aula de Zumba” no dia 8 de julho
(registo n.º35177/17); - Cedência de 50 giveaways, ao Clube dos UMMistas, para apoio ao
evento Passeio Todo o Terreno Turístico Cultural “5.º XurrascUMM”, no dia 25 de junho 2017
(registo n.º33584/17); - Cedência de 10 livros, ao Grupo Desportivo de Fragoso, para apoio ao
jogo dos veteranos, no dia 17 de junho 2017 (registo n.º37800/17).
54. 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
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solicitaram para as atividades que pretendem desenvolver: - União das Freguesias de Silveiros e
Rio Covo Santa Eulália – cedência de uma atuação do grupo de Teatro “Amigos do Pato”
(registo 37158/17); - União das Freguesias de Milhazes, Faria e Vilar de Figos – cedência de
uma atuação do grupo de “Galos Gaiteiros” (registo 35800/17);
- Associação Galo Novo – cedência de uma atuação grupo “Galos Gaiteiros” (registo
34227/17);- Junta de Freguesia de Carvalhal – cedência de uma atuação da Capoeira (registo
36509/17); 2- Cedência temporária de escolas e jardins de infância do concelho:- Associação de
Pais de Arcozelo– cedência das instalações do Centro Escolar de Arcozelo (registo 37734/17);EB1/JI de Negreiros – cedência das instalações da EB1/JI de Negreiros (registo 34485/17);Associação de Pais de Fraião – cedência das instalações da EB1/JI de Fraião (registo
37657/17);3- Cedência temporária do Teatro Gil Vicente:- Tuna Académica do IPCA –
realização do XII Barca-Celi – 03/11/2017 (registo 27165/17);4 – Cedência/Oferta de peças de
artesanato e /ou publicações do Município:- Oferta de 2 publicações do Município ao
Agrupamento de Escolas Rosa Ramalho (registo 38495/17);- Cedência de galos médios ao
Grupo Folclórico do Centro Social de Aguiar, no âmbito do Festival de Folclore (registo
35238/17);- Cedência de give-aways e galos médios à SOPRO ONG, no âmbito do projeto
YES – Out Exchange For Solidarity (registo 25836/17);- Oferta de DVD e galos médios aos
representantes de Teruel (Espanha), no âmbito da deslocação de uma comitiva de Barcelos a
esta localidade – Programa Erasmus + (registo 38855/17); - Oferta de give-aways e galos
médios a um grupo de professores estrangeiros recebidos no Município (registo 38463/17): 5Realização de eventos/iniciativas/ apoio logístico a entidades:- Centro Escolar de Arcozelo –
empréstimo de grades (registos 36521/17).
55. Aprovação da Ata em Minuta.
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