Câmara Municipal de Barcelos
Reunião ordinária do Executivo
31 de outubro de 2018
Lista Completa de Deliberações
PROPOSTA N.º1. Grandes Opções do Plano e Orçamento para o ano de 2019.
PROPOSTA N.º 2. Recrutamento de trabalhador com relação jurídica de emprego por tempo
indeterminado. Divisão de Obras e Projetos Municipais. Licenciatura na área de Arquitetura.
Reserva de recrutamento.
PROPOSTA N.º 3. Apoio ao Arrendamento Habitacional.
PROPOSTA N.º 4. Incorporação de peças no acervo do Museu de Olaria.
PROPOSTA N.º 5. Ação Social Escolar - Alunos do Jardim-de -Infância e 1.º Ciclo do Ensino
Básico. Refeições escolares.
PROPOSTA N.º 6. Amigos da Montanha. IV Cross de Barcelos. Apoio material.
PROPOSTA N.º 7 Minuta de Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo 2018 entre
o Município de Barcelos e o Grupo Desportivo Águas Santas.
PROPOSTA N.º 8. Desafetação de parcela do domínio público municipal para o domínio
privado do Município, para posterior alienação. Processo: 3/94-A (Loteamento). Requerente:
José Luís Torres Ribeiro.
PROPOSTA N.º 9. Alteração da finalidade de parcela em sede da operação de loteamento
titulada pelo alvará n.º 80/82.
PROPOSTA N.º 10. Reconhecimento de Interesse Público Municipal, para efeitos de
utilização de solo abrangido por restrição de utilidade pública (RAN).
PROPOSTA N.º 11. CP12/2018 – “Fornecimento contínuo de combustíveis rodoviários”.
Ratificação dos despachos proferidos em 12/10/2018 e 24/10/2018. Autorização para a

realização da despesa. Autorização para abertura do procedimento. Aprovação das peças e do
júri do procedimento.
PROPOSTA N.º 12. Concessão de apoio financeiro no valor de 10.000,00€ à Junta de
Freguesia de Barqueiros destinado à execução da última fase da obra de “Requalificação da
Estrada Medieval entre Barqueiros e Cristelo”.
PROPOSTA N.º 13. Concessão de apoio financeiro no valor de 7.500,00€ à Junta de
Freguesia de Fragoso destinado à execução da obra de “Pavimentação da Rua de Passantas”.
PROPOSTA N.º 14. Concessão de apoio financeiro no valor de 15.000,00€ à União de
Freguesias de Vila Cova e Feitos destinado à execução da 1.ª fase da “Aquisição do terreno
para ampliação do Cemitério de Vila Cova”.
PROPOSTA N.º 15. Concessão de apoio financeiro no valor de 8.500,00€ à Junta de
Freguesia de Airó destinado à execução da obra de requalificação do caminho Arquiteto
Marques da Silva.
PROPOSTA N.º 16. Atribuição de subsídio no valor de 1.500,00€ à Associação Cultural e
Recreativa Feira da Isabelinha para comparticipar as despesas tidas com o evento “Feira da
Isabelinha”.
PROPOSTA n.º 17. Adenda ao acordo de Colaboração entre o Município de Barcelos e a
Associação Florestal do Cávado. Ratificação.
PROPOSTA N.º 18. Ratificações de despachos do Presidente da Câmara Municipal, Miguel
Jorge da Costa Gomes que autorizaram/aprovaram o seguinte: - Cedência de 50 grades, 1
stand (bilheteira), 1 contentor de reciclagem de 1000 litros, 20 contentores de reciclagem de
240 litros e um quadro elétrico junto ao Senhor Bom Jesus da Cruz, à Associação Académica
do Instituto Politécnico do Cavado e do Ave, no âmbito da organização do evento “IPCAlizate 2018”, que teve lugar no dia 21 e de 23 a 26 de outubro de 2018. - Cedência de 3 galos
médios e de 3 publicações “Família do Figurado” ao Agrupamento de Escolas Rosa Ramalho,
no âmbito dos intercâmbios com escolas europeias. - Cedência de 10 publicações “D. António
Barroso” à Associação dos Voluntários do Hospital de Santa Maria Maior, no âmbito do X
Encontro Nacional de Voluntariado em Saúde. - A oferta de 1 galo médio e 1 publicação
“Caminho Português de Santiago” à Vereadora do Pelouro da Cultura do Município de Tomar.
- Outorga de um aditamento ao Acordo de Colaboração entre o Município de Barcelos e João
Ferreira Dantas Unipessoal, Lda - 5.ª edição da “Expo Barcelos. - Outorga de um Acordo de
Parceria entre o Município de Barcelos e o Plano Nacional de Leitura 2017 [+PNL2017]. Cedência de 30 grades de proteção à Associação Desportiva e Cultural de Tregosa para o
evento «24.º Grande Prémio de Atletismo de Tregosa – 21 de outubro de 2018.

PROPOSTA N.º 19. Ratificação de despachos da Vice-Presidente Armandina Saleiro que
aprovaram/autorizaram o seguinte: - Atribuição de passes escolares.
PROPOSTA N.º 20. Ratificação de despachos da Vereadora Anabela Pimenta de Lima Deus
Real que aprovaram/autorizaram o seguinte: - Cedência do Auditório do Estádio Cidade de
Barcelos, à "Associação Futebol Popular de Barcelos", no dia 19 de outubro de 2018, pelas
20h30m, com vista à realização de assembleia-geral ordinária. - Cedência do Auditório da
Biblioteca Municipal, à "Associação Académica do Instituto Politécnico do Cávado e do
Ave", no dia 21 de outubro de 2018, pelas 23h00m, com vista à realização da "Monumental
Serenata". - Cedência do Teatro Gil Vicente, à "Santa Casa da Misericórdia de Barcelos", no
dia 22 de outubro de 2018, entre as 14h00m e as 17h00m, com vista à realização de um
videoclip, no âmbito do mês do idoso. - Cedência da Central de Camionagem, à "Associação
Académica do Instituto Politécnico do Cávado e do Ave", de 22 a 29 de outubro de 2018, com
vista à realização da "IPCAliza-te 2018". - Cedência do Auditório Municipal, ao
"Arciprestado de Barcelos", nos dias 24 de outubro e 21 de novembro de 2018, pelas 21h30m,
com vista à realização de duas conferências subordinadas aos temas "presença e intervenção
dos crentes no desenvolvimento social e humano em países em vias de desenvolvimento" e
"processos de morte e de luto nas sociedades contemporâneas". - Cedência do Auditório da
Biblioteca Municipal, à "Associação de Pais e Amigos das Crianças Inadaptadas - A.P.A.C.I.",
nos dias 24 de outubro, 13 de novembro, 27 de novembro e 11 de dezembro de 2018, entre as
14h00m e as 15h30m; e 14 de dezembro de 2018, entre as 21h00m e as 24h00m, com vista à
realização de sessões relacionadas com o visionamento de filmes e entrega pública de
diplomas aos formandos. - Cedência do Auditório da Biblioteca Municipal, à "Ponte
Parapharmacy", no dia 26 de outubro de 2018, entre as 18h00m e as 23h30m, com vista à
realização de uma tertúlia, em parceria com a Junta de Freguesia de Cristelo e com a
Delegação de Barcelos da LPCC (Liga Portuguesa Contra o Cancro). - Cedência do Auditório
da Biblioteca Municipal, à "Comissão Concelhia do Bloco de Esquerda de Barcelos", no dia
27 de outubro de 2018, entre as 14h00m e as 19h00m, com vista à realização de um "Fórum
de debate sobre a Bacia Hidrográfica do Cávado". - Cedência do Teatro Gil Vicente, à Escola
Superior de Design do “I.P.C.A. – Instituto Politécnico do Cávado e do Ave”, no dia 30 de
outubro de 2018, entre as 14h00m e as 18h00m, com vista à realização da “11.ª edição do DIA
D”. - Cedência do Salão Nobre, ao "Grupo de Acção Social Cristã - G.A.S.C.", no dia 30 de
outubro de 2018, entre as 9h00m e as 12h30m, com vista à realização de uma "cerimónia
Solene de Consórcio de Parceiros Formais", no âmbito do "Projecto Sorrir". - Cedência da
sala de exposições da Casa da Juventude, à "Associação de Pais e Amigos das Crianças
Inadaptadas - A.P.A.C.I.", para o mês de novembro de 2018, com vista à realização da
exposição denominada “Exposição Geometria na Arte”. - Cedência do Auditório da Biblioteca
Municipal, ao "Hospital Santa Maria Maior, E.P.E.", no dia 14 de novembro de 2018, entre as
9h00m e as 18h00m, com vista à realização do seminário "Um olhar sobre a violência",
versando o tema da violência doméstica. - Cedência do Teatro Gil Vicente, à "Escola de
Dança de Barcelos", nos dias 12 e 13 de janeiro de 2019, com vista à realização de um
espetáculo de dança intitulado "A Branca de Neve e os 7 Gigantes". - Cedência do Auditório
Municipal, ao "Arciprestado de Barcelos", nos dias 25, 27 e 29 de março de 2019, entre as
21h00m e as 23h00m, com vista à realização anual da "Semana Bíblica".
PROPOSTA N.º 21. Aprovação da Ata em Minuta.

