Câmara Municipal de Barcelos
Reunião ordinária do Executivo
14 de julho de 2017 – 10h00

Lista Completa de Deliberações

1. Atribuição de passe escolar. Ratificação.
2. Atribuição de subsídio para pagamento a tarefeira – Associação de Pais de Galegos S.
Martinho.
3. Minuta de Acordo de Colaboração entre o Município de Barcelos e o Agrupamento
de Escolas de Barcelos – Cedência do Complexo Desportivo da Escola Secundária de
Barcelos.
4. Atribuição de transporte em táxi a aluno com Necessidades Educativas Especiais.
5. Transporte em ambulância.
6. Atribuição de subsídio, no valor de 960,00€, à Casa do Povo de Alvito para Programa de Apoio Psicoeducativo e Social.
7. Atribuição de subsídio, no valor de 15.000,00€, à Casa do Povo de Alvito para melhoramento de acessibilidades.
8. Atribuição de subsídio, no valor de 2.500,00 euros, ao Grupo Folclórico de Barceli
nhos para apoiar despesas de deslocação.
9. Minuta de Acordo de Colaboração entre o Município de Barcelos e União das Freguesias de Barcelos, Vila Boa e Vila Frescainha (S. Martinho e S. Pedro) – 35.ª Mos tra de Artesanato e Cerâmica de Barcelos.
10. Apoio ao Arrendamento Habitacional: cinco novos processos; quatro processos rea
valiados – aumento do valor do apoio; nove processos reavaliados – diminuição do va
lor do apoio; doze processos reavaliados – continuidade do valor do apoio.
11.Recrutamento de trabalhadores com relação jurídica de emprego por tempo indeterminado.
12. Recrutamento de trabalhadores com relação jurídica de emprego por tempo indeterminado.
13. Aceitação de doação de terreno para a construção do Centro Escolar da Várzea e
respetivos acessos.
14. 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).
15. Minuta de Protocolo de Colaboração entre o Município de Barcelos e a DirecçãoGeral do Consumidor.
16. Minuta de Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo 2017 – Medida de
Apoio III entre o Município de Barcelos e o Grupo Desportivo dos Feitos.
17. Minuta de Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo 2017 – Medida
de Apoio III entre o Município de Barcelos e a Associação Desportiva de Carvalhal.
18. Férias de Verão na Galeria Municipal de Arte.
19. Minuta de Acordo de Colaboração entre o Município de Barcelos e a União de
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Freguesias de Carreira e Fonte Coberta.
20. Concessão de apoio financeiro, no valor 10.000,00€, à Freguesia da Pousa para
obras de colocação do relvado sintético no campo de futebol.
21. Minuta de Acordo de Colaboração entre o Município de Barcelos e a Junta de
Freguesia de Carapeços.
22. Concessão de apoio financeiro, no valor de 13.500,00€, à Freguesia de Alvelos
para pagamento parcial – segunda fase da obra - referente à Pavimentação em
betuminoso das Ruas de Longras, da Presa, do Miradouro, da Gandra, de Santa Luzia,
do Largo e Travessa de Santo António e Travessa da Pateira.
23. Concessão de apoio financeiro, no valor de 13.500,00€, à Freguesia de Fornelos,
para a substituição da linha elétrica na Av. S. Salvador
24. Concessão de apoio financeiro, no valor de 22.500,00€, à Freguesia de Lama
para proceder à requalificação da Rua da Igreja – 2ª fase.
25. Concessão de apoio financeiro, no valor de 7.500,00€, à Freguesia de Tamel S.
Veríssimo para proceder ao pagamento integral – penúltima fase das obras – do
alargamento, construção de muros de suporte, rede de drenagem de águas pluviais e
pavimentação nas Ruas das Amoras e dos Corações.
26. Concessão de apoio financeiro, no valor de 20.000,00€ , à União de Freguesias de
Quintiães e Aguiar, para proceder à pavimentação em cubo de granito do acesso entre
o lugar da Cachada e a antiga freguesia de S. Jorge de Friôfe, atual rua de S. Jorge de
Friôfe.
27. Concessão de apoio financeiro, no valor de 12.500,00€, à Freguesia de Barcelinhos
para o pagamento integral da última fase do alargamento e construção de muros de
suporte e vedação na Rua dos Sobreiros.
28. Concessão de apoio financeiro, no valor de 11.500,00€, à Freguesia de Fragoso para
proceder à pavimentação das ruas das Casinhas e do Redondinho.
29. Concessão de apoio financeiro, no valor de 33.200,00€ , à Freguesia de Paradela
para proceder à pavimentação do Caminho Rural de Talhos e à construção de muros
de suporte e vedação na Rua de Cernandes.
30. Concessão de apoio financeiro, no valor de 25.000,00€, à União de Freguesias de
Campo e Tamel S. Pedro Fins para proceder à pavimentação em betuminoso das ruas
da Gandra, de Vales e da Central, em Campo.
31. Concessão de apoio financeiro, no valor de 21.000,00€, à União de Freguesias de
Vila Cova e Feitos para proceder à pavimentação das Ruas Campa dos Inocentes e da
Escola, em Vila Cova, e a obras de construção do acesso pedonal ao Pavilhão
Gimnodesportivo, a partir do novo arruamento/parque de estacionamento e
envolvente, em Vila Cova.
32. Concessão de apoio financeiro, no valor de 14.200,00€, à Freguesia de Barqueiros
para proceder à requalificação da Rua Caminho de Santiago.
33. Concessão de apoio financeiro, no valor de 15.000,00€ , à Freguesia de Galegos S.
Martinho para proceder ao alargamento, rede de drenagem de águas pluviais e
pavimentação em betuminoso da Rua de Real, Alberto Pinto e da Fonte Nova – 1ª
fase.
34. Minutas de Contratos-Programa de Desenvolvimento Desportivo 2017. Medida I. 25
Atletas.
35. Concessão de apoio financeiro, no valor de 13.000,00€, à União de Freguesias de
Creixomil e Mariz para proceder à construção de ramal de abastecimento de águas na
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Rua das Emproas.
36. Concessão de apoio financeiro, no valor de 32.500,00€, à Freguesia de Várzea para
proceder à construção da Casa Mortuária da freguesia.
37. Atribuição de subsídio, no valor de 10.000,00€, ao Centro Zulmira Pereira Simões,
em Roriz, para proceder a obras.
38. Festa da Juventude 2017.
39. Atribuição de apoio, no valor de 940,63 €, a artesãos de Barcelos, no âmbito da sua
presença na Feira Internacional de Artesanato de 2017.
40.Minutas de Contratos-Programa de Desenvolvimento Desportivo 2017. Medidas I
e/ou II. Seis Coletividades.
41. Reconhecimento de Interesse Público Municipal.
42. Ratificação de despachos proferidos pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal,
Miguel Jorge da Costa Gomes, que aprovaram o seguinte: - Cedência do Auditório da
Biblioteca Municipal, à "Associação de Municípios do Vale do Cávado Comunidade Intermunicipal do Cávado - CIM Cávado", para a realização de uma
sessão de esclarecimento subordinada ao tema "Sistema de incentivos ao
empreendedorismo e ao emprego", no dia 27 de junho; - Cedência do Salão Nobre, à
"Associação Cantoral e Atonal de Barcelos - Academia Sons da Arte", para a
realização de um ensaio para o recital de André Silva, no dia 28 de junho; - Cedência
dos courts de ténis do Complexo das Piscinas Municipais, à "Associação Academia
Ténis de Barcelos Matchpoint - L.O.B.", para a realização da prova "III Taça Verão
Rio Cávado", nos dias 28, 29 e 30 de julho; - Cedência do Auditório da Casa da
Juventude e do Pavilhão Municipal, à "Associação AXB - Academia de Xadrez de
Barcelos", para a realização de Torneios de Xadrez, nos dias 22 de julho, 12 de
agosto e 2 e 23 de setembro, respetivamente; - Cedência do ringue superior do
Pavilhão Municipal de Barcelos - Atividade de Yoga – Instituto S. João de Deus –
Casa de Saúde S. João de Deus – Barcelos, no dia 6 de julho; - Cedência do Parque
da Cidade de Barcelos – Evento de arte não permanente (Land Art) – GIRU Barcelos
- Agência Piaget para o Desenvolvimento, no dia 26 de junho entre as 14 e as 17
horas; - Disponibilização de 40 sacos de plástico - «XIV Encontro Nacional de
Karaté – CKAB 2017», no dia 24 de junho; - Cedência de 2 tendas - «Zumba Color
& Fest» - SOPRO – Solidariedade e Promoção ONGD, no dia 2 de julho; - Cedência
de ponto de luz com 20 Amperes e montagem de 4 tendas - «Olá Primavera» Amigos da Montanha, no dia 18 de março; - Disponibilização de 120 grades de
proteção; um pódio; 10 placas de sinalização de transito condicionado; 4 placas de
desvio de transito à direita; 4 placas de desvio de transito à esquerda; 4 placas de
trânsito proibido; 10 contentores de lixo de 120L; 10 contentores amarelos de 120 L;
2 contentores de 120 L; e autorização para a colocação de uma faixa de divulgação
na entrada Este do Parque da Cidade – «Challenge BTT/Trail» - ARCA – Associação
Cultural e Recreativa de Arcozelo, no dia 26 de março.
43. 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: - Junta de Freguesia
de Fornelos – cedência de uma atuação do grupo “Vozes do Cavado” (registo
40070/17); - Confraria do Santíssimo Sacramento de Carapeços – cedência de uma
atuação da Banda Musical de Oliveira (registo 29939/17); - Junta de Freguesia de
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Pereira – cedência de uma atuação da Banda do Galo (registo 39345/17); - Centro
Social e Paroquial Imaculado Coração de Maria – cedência de uma atuação do grupo
Folclórico da Casa do Povo de Martim (registo 37872/17); - Associação Recreativa e
Cultural de Arcozelo – cedência de uma atuação do grupo “Galos Gaiteiros” (registo
39069/17); - Corpo Nacional de Escutas da Pousa – cedência de uma atuação da
Associação SóPodia (registo 39074/17); - Grupo Folclórico Juvenil de Galegos Santa
Maria – cedência de uma atuação do grupo “Galos Gaiteiros” (registo 39594/17); Grupo Folclórico de Barcelinhos – cedência de uma atuação da Banda Plástica
(registo 35801/17); - Junta de Freguesia de Cristelo – cedência de uma atuação da
Ronda Típica dos Moradores do Bairro da Misericórdia (registo 34222/17); - Casa do
Povo de Alvito – cedência de uma atuação da Banda do Galo (registo 39782/17); 2Cedência temporária de escolas e jardins de infância do concelho: - Junta de
Freguesia de Carvalhal– cedência das instalações da EB1/JI de Carvalhal (registo
40837/17); - Associação de Pais de Remelhe – cedência das instalações da EB1/JI de
Remelhe (registo 38856/17); 3 – Cedência/Oferta de peças de artesanato e /ou
publicações do Município: - Oferta de 1 publicação do Município e um galo médio
aos representantes do Município de Tábua (registo 37068/17); - Oferta de um galo
médio ao atleta vencedor da “Ster ZLM Toer” (Holanda) (registo 39214/17); - Oferta
de peças de artesanato (músicos de Barro) – Programa Erasmus + (registo 34070/17) Cedência de galos grandes ao Grupo Folclórico de Barcelinhos – Festival do Rio
(registo 31734/17). - Cedência dos courts de ténis do Complexo das Piscinas
Municipais, à "Associação Academia Ténis de Barcelos Matchpoint - L.O.B.", para a
realização de "Torneio de Ténis", nos dias 7, 8 e 9 de julho.
44. Recrutamento de trabalhadores com relação jurídica de emprego por tempo
indeterminado.
45. Recrutamento de trabalhadores com relação jurídica de emprego por tempo
indeterminado.
46. Aprovação da Ata em Minuta.
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