Câmara Municipal de Barcelos
Reunião Ordinária do Executivo
7 de setembro de 2018
Lista Completa de Deliberações

PROPOSTA N.º 1. Voto de Louvor a D. António Barroso, na passagem do 100.º aniversário do seu
falecimento.
PROPOSTA N.º 2. Ação Social Escolar - Alunos do Jardim-de -Infância e 1.º Ciclo do Ensino
Básico. Refeições escolares.
PROPOSTA N.º 3. Atribuição de transporte em táxi para pessoa portadora de deficiência intelectual.
PROPOSTA N.º 4. Atribuição de subsídio ao Agrupamento de Escolas Vale D’Este.
PROPOSTA N.º 5. Incorporação de peças no acervo do Museu de Olaria.
PROPOSTA N.º 6. Material didático pedagógico - Comparticipação na aquisição dos livros de
fichas para os alunos do 1.º Ciclo das Escolas do Ensino Básico do Concelho de Barcelos –
2018/2019.
PROPOSTA N.º 7. Atribuição de subsídio para pagamento a tarefeira – União das Freguesias de
Silveiros e Rio Covo Santa Eulália.
PROPOSTA N.º 8. Apoio ao Arrendamento Habitacional.
PROPOSTA N.º 9. Isenção do custo das mensalidades devidas para a prática da atividade de piscina
para a época desportiva 2018/2019, dos alunos das Unidades de Apoio Educativo Especializado e
alunos com Multideficiência, do Agrupamento de Escolas Rosa Ramalho
PROPOSTA N.º 10. Feira Internacional de Artesanato de Lisboa 2018. Atribuição de subsídio
PROPOSTA N.º 11. Associação Migrante de Barcelos de Toronto, Canadá. Pedido de Material.

PROPOSTA N.º 12. Minuta de Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo 2018 entre o
Município de Barcelos e a Associação Recreativa e Cultural Águias de Alvelos
PROPOSTA N.º 13. Minuta de Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo 2018 – Medida
de Apoio I. Bernardo Nunes Vieira.
PROPOSTA N.º 14. Minuta de Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo 2018 entre o
Município de Barcelos e a Viver Macieira – Associação Ambiental, Cultural e Desportiva de
Macieira de Rates.
PROPOSTA N.º 15. Concessão de apoio financeiro à Junta Freguesia de Aldreu.
PROPOSTA N.º 16. Concessão de apoio financeiro à Junta Freguesia de Galegos S. Martinho.
PROPOSTA N.º 17. Concessão de apoio financeiro à Junta Freguesia de Pereira.
PROPOSTA N.º 18. Concessão de apoio financeiro à Junta Freguesia de Cambeses.
PROPOSTA N.º 19. Concessão de apoio financeiro à Junta Freguesia de Gilmonde.
PROPOSTA N.º 20. Concessão de apoio financeiro à União de Freguesias de Sequeade e Bastuço
(São João e Santo Estevão).
PROPOSTA N.º 21. Concessão de apoio financeiro à Junta Freguesia de Cristelo.
PROPOSTA N.º 22. Concessão de apoio financeiro à Junta Freguesia de Manhente.
PROPOSTA N.º 23. Concessão de apoio financeiro à União de Freguesias de Carreira e Fonte
Coberta.
PROPOSTA N.º 24. Concessão de apoio financeiro à Junta Freguesia de Fragoso.
PROPOSTA N.º 25. Concessão de apoio financeiro à Junta Freguesia de Martim.
PROPOSTA N.º 26. Concessão de apoio financeiro à União de Freguesias de Creixomil e Mariz.

PROPOSTA N.º 27. Alteração do Plano Diretor Municipal de Barcelos por adaptação ao PMDFCI
(Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios). Ratificação.
PROPOSTA N.º 28. Correção Material (Declaração de Retificação) do Regulamento do Plano
Diretor Municipal de Barcelos, publicado no DRE, em 13 de julho de 2015, 2.ª série, n.º 134.
Ratificação.
PROPOSTA N.º 29. “Implementação de um Serviço Experimental de Transportes Urbanos em
Barcelos”. Ratificação.
PROPOSTA N.º 30. Cedência de Arbustos e plantas à SOPRO – Solidariedade e Promoção.
PROPOSTA N.º31. Processo de Obras OD104 – Empreitada “Construção do Canil e Gatil
Municipal em Gamil” – Reconhecimento do Interesse público.
PROPOSTA N.º 32. Atribuição de transporte em táxi para utentes da ACAPO [Registo n.º
41319/18].
PROPOSTA N.º 33. Atribuição de subsídio aos Franciscanos Capuchinhos – Bênção do Peregrino.
PROPOSTA N.º34. Minuta de Acordo de Colaboração entre o Município de Barcelos e a
Associação Zoom.
PROPOSTA N.º 35. Projeto de Alteração dos Estatutos da EMECB [Adequação à Lei n.º 50/2012,
de 31 de agosto]. RETIRADA
PROPOSTA N:º 36. Lançamento da Derrama, participação no IRS e taxa de IMI sobre imóveis para
o ano de 2019.
PROPOSTA N.º 37. Reconhecimento de Interesse Público Municipal.
PROPOSTA N.º 38. Retificação de Certidão de Reconhecimento de Interesse Público Municipal,
para efeitos de utilização de solo abrangido por restrição de utilidade pública.
PROPOSTA N.º 39. Reequilíbrio Financeiro da EMEC, ano 2018.

PROPOSTA N.º 40. Ratificações - Presidente da Câmara Municipal, Miguel Jorge da Costa Gomes.
Não obstante tratar-se de competência legalmente cometida ao órgão executivo do Município, a Lei
n.º 75/2013, de 12 de setembro, prevê no n.º 3, do artigo 35.º, do seu Anexo I, que em
circunstâncias excecionais, o Presidente da Câmara Municipal possa praticar atos da competência
desta, estando, contudo, os mesmos sujeitos a ratificação na primeira reunião a realizar após a sua
prática, sob pena de anulabilidade.
À luz do n.º 3, do artigo 35.º, do Anexo I, do citado diploma exarei os seguintes despachos de
autorização/aprovação:
- Outorga do Acordo de Colaboração entre o Município de Barcelos e a ATPorto «Associação de
Ténis do Porto» III Barcelos Open. [Registo n.º 48211/18].
- Outorga do Acordo de Colaboração entre o Município de Barcelos e o Solar Real – Indústria
Hoteleira Restauração, Lda» 4.ª Festa da Francesinha de Barcelos. [Registo n.º 48168/18].
- Atribuição de uma comparticipação financeira no valor de 1.500,00 € [Mil e quinhentos euros] à
Comissão de Festas de Santa Justa – Negreiros. [Registo n.º 43917/18].
- Cedência de 15 barreiras de vedação metálicas à Confraria de Santa Luzia – Encourados [Registo
n.º 47161/18].
- A colocação de um reguardo nas instalações da Delegação de Barcelos da LPCC - [Registo n.º
41791/18].
- Fornecimento de 3/4 cargas de tout venant e cedência de retro escavadora – Confraria de Nossa
Senhora da Franqueira. [Registo n.º 40610/18].
- Cedência de 12 grades de protecção e 15 cones de sinalização – Confraria de Nossa Senhora das
Neves – Minhotães. [Registo n.º 40331/18].
- A cedência de 20 grades de proteção à Fábrica da Igreja Paroquial de Igreja Nova para as
festividades em Honra de Santa Justa a realizar nos dias 17 a 20 de agosto de 2018. [Registo n.º
43748/18].
- A cedência de 2 grades de proteção e de um projetor de iluminação à Associação de Pais de Apoio
a Pessoas com Necessidades especiais para um encontro a realizar no dia 3 de agosto de 2018.
[Registo n.º 42023/18].
- A cedência de 40 metros de grades de proteção à Fábrica da Igreja Paroquial de Areias de Vilar
para a Peregrinação ao Santuário de Nossa Senhora do socorro a realizar no dia 5 de agosto de
2018. [Registo n.º 34917/18].
- Adesão do Município de Barcelos na Associação de Empresas de Software Open-Source, bem
como a integração deste no Conselho Consultivo desta Entidade. Pagamento de uma quotização
anual no valor de 480,00 € (Valor a ser pago apenas a partir do segundo ano). [Registo n.º
46822/18].
- Disponibilizou o transporte a artesãos e respetivo material, no âmbito da sua participação na Feira
Internacional de Artesanato de Lisboa 2018, que teve lugar entre os dias 23 de junho a 1 de julho de
2018, [Registo n.º46418/18].
- A cedência de 1 pódio, 50 cones, 80 grades, 2 kit´s de reciclagem de 240L e 14 Placas de Trânsito
Condicionado, à Junta de Freguesia de Alvelos, no âmbito da organização do 6.º Grande Prémio de
Atletismo de Alvelos, que terá lugar no dia 1 de setembro de 2018, [Registo n.º43329/18].
- A cedência de 2 tendas, à União das Freguesias de Campo e Tamel S. Pedro Fins, no âmbito da
organização da 10.ª edição das Jornadas Culturais, que tiveram lugar nos dias 10, 11 e 12 de agosto
de 2018, [Registo n.º46009/18].

- A cedência de 6 tendas, 10 grades, 2 kit´s de reciclagem de 240L e 3 contentores de 240L para
resíduos indiferenciados, à Junta de Freguesia de Carapeços, no âmbito da comemoração do Dia da
Freguesia, que teve lugar nos dias 3, 4 e 5 de agosto de 2018, [Registo n.º35974/18].
- A cedência de 5 bancas de artesanato, à Junta de Freguesia de Barqueiros, no âmbito das
comemorações do Dia da Freguesia, que tiveram lugar nos dias 28 e 29 de julho de 2018, [Registo
n.º42563/18].
- A cedência de 2 tendas, à“Boxer Club de Portugal”, no âmbito da realização do Campeonato
Nacional da raça Boxer, que teve lugar nos dias 1 e 2 de setembro de 2018, na freguesia da Várzea,
[Registo n.º44113/18].
- A oferta de 40 galos chacotados, ao Agrupamento de Escuteiros – CNE 618, de Galegos Santa
Maria, no âmbito de uma atividade denominada “Rota Azul, que teve lugar na ilha da Madeira, de
23 a 30 de agosto de 2018, [Registo n.º47339/18].
- A cedência de 10 tendas de artesanato, à Torgo, Associação de Apoio às Artes, no âmbito da
organização do evento “Arredas Folk Fest”, que teve lugar nos dias 30 e 31 de agosto e 1 de
setembro de 2018, [Registo n.º41246/18].
- A cedência de 10 vasos ao Boxer Club de Portugal para o evento «Campeonato Nacional da Raça
Boxer a decorrer entre os dias 1 e 2 de setembro de 2018. [Registo n.º44113/18].
- A cedência de 30 vasos e 12 grades de proteção ao Clube de Ténis Alcaides de Faria para o evento
«III Barcelos Open em Ténis», que decorreu entre os dias 21 e 25 de agosto de 2018. [Registo
n.º43572/18].
- A cedência de 100 cones à Associação Cultural e Recreativa de Roriz, para o evento «Galos Urban
Race», a realizar a 1 de setembro de 2018. [Registo n.º 48621/18].
- A participação de uma equipa de infantis do Gil Vicente Futebol Clube em representação do
Município de Barcelos. A aquisição de um serviço de autocarro para transporte da comitiva, o
transporte dos técnicos do Município, a contratação de um seguro de responsabilidade civil para os
atletas e a estadia, bem como a alimentação dos técnicos do Município, no âmbito da participação
no “I Torneio Eixo Atlântico de Futebol Infantil”, ter lugar em Carballiño, Espanha, nos dias 1 e 2
de setembro de 2018.[Registo n.º49866/18].
- Acordo de colaboração entre o Município de Barcelos e Perfectbrigade Unipessoal, Lda. «Friends
Holi Color».[Registo n.º49918/18].
- O envio de material escolar e livros para Cabo Verde – Projeto de Voluntariado Município de
Barcelos e Agrupamento de Escuteiros de Vila Cova. [Registo n.º 45502/18].
- Isenção do custo da mensalidade devida para a utilização da piscina exterior durante o mês de
agosto de 2018, de utentes do Lar Residencial da Associação de Pais e Amigos das Crianças
Inadaptadas (APACI) [n.º40744/18].
- Cedência de vasos e contentores do lixo ao Centro Hípico Irmão Pedro Coelho destinados ao
evento a realizar nos dias 7 e 9 de setembro de 2018. [Registo n.º 49425/18].
- Adenda ao Protocolo de Colaboração celebrado entre o Município de Barcelos e a Associação
Humanitária de Bombeiros Voluntários de Viatodos. [Registo n.º 40530/18].
- Cedência de 10 vasos com cedros, sinais de sentido proibido, 2 Kits de reciclagem de 240 lt e 2
contentores de 1000 lt para resíduos indeferenciados à Comissão da Festa de Nossa Senhora da
Ajuda – Gilmonde [Registo n.º 48494/18].

PROPOSTA N.º 41. Ratificação de Despachos da Senhora Vice-Presidente Dr.ª Armandina Saleiro.
No exercício das suas funções a Senhora Vice-Presidente da Câmara Municipal, Dr.ª Armandina
Saleiro, exarou os Despachos de aprovação/autorização abaixo enumerados.
Não obstante a autorização concedida, os Despachos em apreço carecem de ratificação pela Câmara
Municipal nos termos e para efeitos do disposto no n.º 3 do artigo 164.º do Código do Procedimento
Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de Janeiro.

Assim, e em coerência com as razões de facto e de direito acima evidenciadas, proponho que a
Exma. Câmara Municipal de Barcelos, à luz do disposto no n.º 3 do artigo 164.º do Código do
Procedimento Administrativo, delibere apreciar e ratificar os despachos proferidos pela Sra. VicePresidente, Dr.ª Armandina Saleiro, que aprovou/autorizou o seguinte:
– Autorizou a cedência de uma bandeira do Município e uma bandeira nacional à Paróquia de Santa
Maria Maior. [Registo n.º 45250/18].
- Autorizou o empréstimo de 6 expositores à União das Freguesias de Campo e Tamel S. Pedro Fins
[Registo n.º 44165/18].
- Autorizou o empréstimo de fotos do espólio do Município à União das Freguesias de Campo e
Tamel S. Pedro Fins [Registo n.º 44168/18].
- Autorizou a cedência de 6 galos médios ao Rancho Folclórica “A Telheira”, no âmbito da
realização de festival de folclore [Registo n.º 46328/18].
- Autorizou a cedência de 35 galos giveaways e 35 publicações “Desenho do Barro ao Hospital de
Santa Maria Maio, no âmbito da realização de jornadas [Registo n.º 46453/18].
- Autorizou a cedência de 5 galos grandes ao grupo de Danças e Cantares de Barcelos, no âmbito da
realização de festival de folclores [Registo n.º 48680/18].
- Autorizou a cedência de 4 galos médios a entidades externas [Registo n.º 48785/18].
- Autorizou a cedência de 8 publicações “Figurado de Barcelos” e 10 giveaways à APACI, no
âmbito da realização de seminário. [Registo n.º 48672/18].
- Autorizou a atribuição de passe escolar. [Registo n.º 48910/18].
- Fixou o preço unitário de venda das medalhas comemorativas do centenário da morte de D.
António Barroso.
- Autorizou a aquisição de serviço de transporte para o IPO do Porto [Registo n.º 47246/18].
- Autorizou a atribuição de passe para fora da área de residência e/ou alunos com mais de 18 anos.
- Autorizou a Doação de livros ao Pólo de leitura da Junta de Freguesia de Balugães [Registo n.º
5754/18]

PROPOSTA N.º 42. Ratificação de Despachos da Exma. Senhora Vereadora, Dr.ª Anabela
Pimenta de Lima Deus Real.
No exercício das suas funções, a Senhora Vereadora, Dr.ª Anabela Pimenta de Lima Deus Real,
exarou os Despachos de aprovação que a seguir se identificam, afetos à Gestão do Património
Municipal.
No entanto, os mesmos carecem de ratificação pelo órgão competente, Câmara Municipal, nos
termos e para os efeitos do n.º 3, do artigo 164.º, do Código do Procedimento Administrativo
(CPA), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro.
Assim, e em coerência com as razões de facto e de direito acima evidenciadas, proponho que a
Exma. Câmara Municipal de Barcelos delibere apreciar e ratificar os despachos proferidos pela
Senhora Vereadora, Dr.ª Anabela Pimenta de Lima Deus Real, que aprovaram o seguinte:
- Cedência do Pavilhão Municipal de Barcelos, à "Associação Barcelense de Actividades
Subaquáticas", nos dias 28 e 29 de julho de 2018, entre as 10h00m e as 18h00m, com vista à
realização de atividades desportivas, nomeadamente jogos de futsal [Registo n.º 39.909|18].
- Cedência da Sala Gótica, ao "Centro Zulmira Pereira Simões - IPSS", de 27 a 31 de agosto de
2018, com vista à realização de uma exposição subordinada ao tema "Contos, Lendas e
Cantigas de Antigamente" [Registo n.º 41.315/18].
- Cedência do Estádio Cidade de Barcelos, à “Associação de Futebol Popular de Barcelos”, no
dia 16 de setembro de 2018, com vista à realização da “Supertaça” entre as equipas A. D.
Carvalhal e F. C. Oliveira [Registo n.º 47.160/18].
- Cedência do Estádio Cidade de Barcelos, à “Associação de Futebol de Braga”, nos dias 22 de
setembro de 2018, pelas 16h00m, e 25 de setembro de 2018, pelas 17h00m, com vista à
realização dos “jogos da Ronda de Qualificação” Portugal/Andorra e Portugal/Bélgica [Registo
n.º 42.866/18].
- Cedência do Pavilhão Municipal de Barcelos, à "Associação de Patinagem do Minho", nos
dias 4 de outubro de 2018, entre as 19h00m e as 24h00m, e 5 de outubro de 2018, entre as
16h30m e as 19h00m, com vista à realização das "meias-finais e Final da Taça Jorge Coutinho"
[Registo n.º 39.875/18].
- Cedência do Auditório e da Sala Multimédia da Biblioteca Municipal, ao "Hospital Santa
Maria Maior, E.P.E.", no dia 12 de outubro de 2018, entre as 9h00m e as 17h00m, com vista à
realização do "I Encontro de Cuidados Paliativos do HSMM, E.P.E." [Registo n.º 28.523/18].
- Cedência do Auditório do Estádio Cidade de Barcelos, à “ACES Cávado III –
Barcelos/Esposende”, no dia 26 de outubro de 2018, entre as 14h00m e as 18h00m, com vista à
realização de “reunião geral da Coordenação Nacional para a Reforma do SNS na área dos
Cuidados de Saúde Primários” [Registo n.º 47.132|18].
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PROPOSTA N.º 43. Processo n.º CP/OE083/DOPM – Reabilitação do edifício habitacional do
Bairro Fundação Salazar. Ratificação de despacho.
PROPOSTA N.º 44. Aquisição de camiões de recolha de resíduos. Ratificação de despacho.
PROPOSTA N.º 45. Reabilitação do Mercado Municipal – Ratificação de despacho.
PROPOSTA N.º46. Informação – Orçamento do Município para o ano de 2018.
PROPOSTA N.º 47. Minuta do Contrato de Comodato entre o Município de Barcelos e os
Amigos da Montanha - Associação de Montanhismo de Barcelinhos.
PROPOSTA N.º 48. Aprovação da Acta em Minuta.
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