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

Lista Completa de Deliberações
1. Atribuição de apoio para refeição escolar aos alunos do 1.º CEB e ensino pré-escolar.
2. Atribuição de subsídio no valor 609,00€ à Junta de Freguesia de Macieira para
pagamento a tarefeira.
3. Atribuição de subsídio no valor 1.281,00€ à Junta de Freguesia de Carvalhal para pagamento
a tarefeira.
4. Atribuição de subsídio no valor de 1.623,35€ à Associação de Pais da EB2,3 Rosa Ramalho –
Projeto “E-ducAtion”.
5. Acordo de Colaboração entre o Município de Barcelos e a Associação de Pais e
Encarregados de Educação do Centro Escolar António Fogaça.
6. Transporte em ambulância.
7. Cedência das instalações do Teatro Gil Vicente à APAC.
8. Apoio ao Arrendamento Habitacional
9. Acordo de Colaboração entre o Município de Barcelos e a Associação de Pais e a ACIB
“Programa de Animação de Páscoa”.
10. Atribuição de subsídio no valor de 10.000,00 € à Junta de Freguesia de Airó para proceder à
ampliação e remodelação da Casa Mortuária.
11. Atribuição de subsídio no valor de 12.500,00 € à Junta de Freguesia de Cossourado para
proceder às obras de reconstrução do edifício da Sede de Junta.
12. Atribuição de subsídio no valor de 15.000,00 € à Junta de Freguesia de Galegos S.
1

Martinho para proceder a obras de alargamento, drenagem de águas pluviais e pavimentação
das Ruas de Real, Alberto Pinto e Fonte Nova.
13. Atribuição de subsídio no valor de 12.500,00 € à Junta de Freguesia de Gilmonde para
proceder às obras de requalificação e alargamento das Ruas dos Carvalhos, do Sandim e muros
de suporte na Rua da Devesinha.
14. Atribuição de subsídio no valor de 7.500,00 € Junta de Freguesia de Macieira de Rates para
proceder a obras de melhoramento no campo de jogos.
15. Atribuição de subsídio no valor de 10.000,00 € à Junta de Freguesia de Manhente para
proceder às obras de alargamento, construção de passeios e pavimentação da Rua das Escolas
(E.M. 557).
16. Atribuição de subsídio no valor de 15.000,00 € à Junta de Freguesia de Martim para
proceder à obra de pavimentação da Rua de Janes, Travessa da Boucinha e Rua Nova de acesso
à USF de Martim.
17. Atribuição de subsídio no valor de 10.000,00 € à Junta de Freguesia de Paradela para
proceder à requalificação das antigas ruínas da Igreja e do cemitério de Paradela.
18. Atribuição de subsídio no valor de 15.000,00 € à Junta de Freguesia de Remelhe para
proceder à obra de ampliação do cemitério da freguesia.
19. Atribuição de subsídio no valor de 12.500,00 € à Junta de Freguesia de Roriz para proceder
ao alargamento e construção de muros na Travessa do Roque.
20. Atribuição de subsídio no valor de 15.000,00 € à Junta de Freguesia de Tamel S. Veríssimo
para proceder às obras de alargamento, drenagem de águas pluviais e pavimentação das Ruas
das Amoras e dos Corações e Travessa Irmãos Gomes.
21. Atribuição de subsídio no valor de 15.000,00 € à União de Freguesias de Barcelos, Vila Boa
e Vila Frescaínha (S. Martinho e S. Pedro) para proceder a obras de pavimentação da Rua de S.
Simão, em Vila Frescaínha S. Pedro.
22. Atribuição de subsídio no valor de 1.000,00 € à Associação dos Marujos de Barcelos.
23. Atribuição de subsídio no valor de 2.500,00 € à Real Irmandade do Senhor Bom Jesus da
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Cruz para a realização e apresentação dos “Tapetes de Flores Naturais” no Templo do Senhor
Bom Jesus da Cruz.
24. Atribuição de subsídio no valor de 5.000,00 € à Fábrica da Igreja de Santa Maria de Faria
para obras de conservação e restauro da igreja.
25. Atribuição de subsídio no valor de 15.000,00 € ao Centro Social de Remelhe para proceder
a obras de remodelação no edifício sede.
26. Protocolo de Colaboração para a realização de estágio.
27. Pedido de Colaboração IPCA – Diretor de Fiscalização de Obras Públicas. Ratificação de
Despacho.
28. INFORMAÇÃO Celebração ou renovação de contrato de aquisição de serviços.
29. Aquisição de Serviços de Transportes Escolares para o ano letivo de 2017/2018.
Autorização da despesa e abertura do procedimento. Aprovação das peças do procedimento.
Assunção de encargos/compromissos plurianuais para o ano de 2018.
30. Projeto do Programa Estratégico de Reabilitação Urbana da ARU Barcelos Nascente Um.
31. Reconhecimento de Interesse Público Municipal.
32. Alteração ao Mapa de Pessoal previsto para 2017.
33. Adenda ao Contrato Programa de Desenvolvimento Desportivo entre o Município de
Barcelos e a Federação Portuguesa de Natação [janeiro a julho de 2017].
34. Minuta de Acordo de Colaboração para a Certificação da Olaria e Figurado de Barcelos a
outorgar entre o Município de Barcelos e ADERE-CERTIFICA, LDA.
35. Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano do Município de Barcelos [PEDU]. Adenda
- Ratificação. Remessa à Assembleia Municipal.
36. Regulamento de Apoio a Projetos Sociais do Município de Barcelos. Projeto de Alteração.
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37. Regulamento de Atribuição de Bolsas de Estudo do Município de Barcelos. Projeto de
Alteração.
38. Regulamento Municipal de Apoio à Habitação Social do Município de Barcelos. Projeto de
Alteração.
39. Regulamento Municipal de Apoio ao Arrendamento Habitacional no Município de
Barcelos. Projeto de Alteração.
40. Ratificação de despachos proferidos pelo Presidente da Câmara Municipal, Miguel Jorge da
Costa Gomes que aprovaram/autorizaram o seguinte: 1- Cedência de instalações: - Cedência do
Auditório da Biblioteca Municipal, ao “Partido Comunista Português – Comissão Concelhia de
Barcelos”, para a realização de “Plenário do Partido Comunista Português”, no dia 25 de
março; - Cedência de seis tendas, à “Associação Recreativa e Cultural de Arcozelo – ARCA”,
para a realização do “ARCA CHALLENGE – BTT/TRAIL”, no dia 26 de março; - Cedência
do Estádio Cidade de Barcelos, à “Associação de Futebol de Braga”, para a realização de “Jogo
do Torneio de Apuramento Sub-19 da UEFA, Portugal/Polónia, no dia 28 de março; - Cedência
do Estádio Cidade de Barcelos, ao “Gil Vicente Futebol Clube”, para a realização da “10.ª
Edição do Torneio de Futebol de Veteranos”, no dia 29 de abril; - Cedência do Estádio Adelino
Ribeiro Novo, à “Associação Futebol Veteranos Minho”, para a realização da “Final da Taça da
AFVM”, no dia 29 de abril.
2 - Cedência de apoio logístico/técnico a entidades: - Cedência de 210 grades de proteção, 190
cones de sinalização, 3 kit’s de recolha seletiva de 240 l e 6 Big Bag’s, bem como dois pontos
de luz e um ponto de água, na Avª da Liberdade, solicitados pela Associação Amigos da
Montanha, para o evento “Meia Maratona de Barcelos”; - Cedência de 2 abrigos de passageiros
existentes em estaleiro à Junta de Freguesia de Lama; - Disponibilização de 70 m3 de
betuminoso a frio solicitado pela Junta de Freguesia de Carapeços, para pavimentação das Ruas
de Samil e Travessa da Mamoa; - Autorização para que a execução dos trabalhos de pintura de
“entrada de garagem” na Rua Irmã de S. Romão, nº 85, seja efetuada pelos serviços do
Município; - Cedência de 220 vasos decorativos e respetivo transporte do Horto Municipal para
o Estádio Cidade de Barcelos, para a realização de um evento organizado pela ACIB; Cedência de apoio logístico, nomeadamente autorização da despesa para a realização de dois
episódios da série “Camiños de Irmandade”, organizada pela RTP e TV Galiza, constante do
seguinte: 10 quartos singles para os dias 30 e 31 de Março, 10 jantares para o dia 30 de Março,
10 almoços e 10 jantares para o dia 31 de Março e 10 almoços para o dia 1 de Abril; Disponibilização de pontos de água e luz na zona ribeirinha de Barcelos, solicitados pela
Associação Académica do Instituto Politécnico do Cávado e do Ave, para a realização da
Queima do Galo; - Disponibilização de meios para a colocação de uma tribuna do Cortejo
Académico – Queima do Galo 2017, solicitado pela Académica do Instituto Politécnico do
Cávado e do Ave.
3 – Cedência/Oferta de peças de artesanato e /ou publicações do Município, no âmbito da
promoção turística de Barcelos: - Disponibilização de 8 galos médios para oferecer aos
representantes presentes no Torneio de Apuramento Sub 19 de Futebol, que se realizou no
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Estádio Cidade de Barcelos; - Cedência de 8 galos médios solicitados pelo IPCA para o evento
“Dia D – Conversas sobre Design”; - Disponibilização de 120 give-aways para o 39º Encontro
dos Ex-militares do R.I.T. de Tomar, solicitados pela organização do convívio.
41. Ratificação de Despachos proferidos pela Vice-Presidente da Câmara Municipal, Dra.
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
solicitaram para as atividades que pretendem desenvolver: - Junta de Freguesia de Aldreucedência de uma atuação do grupo de teatro “Amigos do Pato” (registo 8055/17); - Junta de
Freguesia de Alvelos – cedência de uma atuação do Grupo de Danças e Cantares de Barcelos
(registo 7745/17); - Grupo Folclórico Juvenil de Galegos Santa Maria – cedência de uma
atuação do grupo de teatro “Pioneiros da Ucha” (registo 16619/17); - Junta de Freguesia de
Remelhe – cedência de uma atuação do Grupo Folclórico de Santa Eulália de Oliveira (registo
7398/17); - TPC – cedência de uma atuação do grupo de Teatro de Balugas (registo 18279/17);
- Paróquia de S. Bento da Várzea – cedência de uma atuação do Coro de Câmara da Banda
Musical de Oliveira (registo 17350/17); - Bombeiros Voluntários de Barcelos – cedência de
uma atuação do Coro de Câmara de Barcelos e da Banda Musical de Oliveira (registo
16054/17); - Leo Clube de Barcelos – cedência de uma atuação do Grupo Folclórico de
Barcelinhos (registo 17971/17).
2 – Cedência/Oferta de peças de artesanato e /ou publicações do Município: - Cedência de
publicações do Município – Barcelos Sketchbook – à paróquia de Santa Maria Maior (registo
16951/17); - Cedência de give aways, publicação do Município – Figurado – e um galo médio a
um atleta de Barcelos que participa no Campeonato Mundial de Natação de Desporto Escolar
na Hungria (registo 19595/17).
3- Realização de eventos/iniciativas/ apoio logístico a entidades: - Cedência de quatro mesas e
de duas tendas, à “APAC – Associação de Pais e Amigos de Crianças”, para a realização de
“Feira Solidária”, no dia 1 de abril; - Cedência de transporte solicitado pela artesã Júlia Côta,
para a sua deslocação a Lisboa, a fim de participar no Programa “Conversa de Mulheres –
kuriakos TV”.
42. Aprovação da Ata em Minuta.
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