Câmara Municipal de Barcelos
Reunião ordinária do Executivo
16 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. Acordo de Colaboração com a Arca de Sons – Associação Cultural.
3. Acordos de Colaboração com a Associação Cultural, Recreativa e Desportiva “Futebol Clube
Lírio do Neiva”.
4. Minuta do Acordo de Colaboração entre o Município de Barcelos e a Associação de
Colecionismo de Barcelos – ACOBAR.
5. Atribuição de subsídio no valor de 1.000,00€ à MARCA – Movimento Associativo de
Recreio Cultura e Arte no âmbito das comemorações do 40.º aniversário da Associação
MARCA.
6. Atribuição de subsídio no valor de 2.500,00 euros à ARCA – Associação Recreativa e
Cultural de Arcozelo para comparticipar as despesas da deslocação ao campeonato “Dance
World Cup”.
7. Atribuição de subsídio no valor de 750,00 euros ao Agrupamento de Escolas Vale do Tamel
para apoiar a edição da revista escolar.
8. Atribuição de subsídio no valor de 5.000,00€ ao Centro de Assistência Social de Balugães.
9. Adenda ao Protocolo de Colaboração celebrado entre o Município de Barcelos e a
Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Barcelos.
10. Atribuição de subsídio no valor 10.000,00€ à Fábrica da Igreja Paroquial de Santa Eulália
de Oliveira.
11. Aquisição de serviço de transporte para o IPO no Porto – Ratificação.
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12. Doação de quadro ao Município de Barcelos.
13. Atribuição de subsídio no valor de 500,00 euros para o Fundo Mecenático de Apoio ao
Prémio Victor de Sá de História Contemporânea – 2017.
14. Orçamento participativo escolar.
15. Apoio à Habitação Social – atribuição de subsídio.
16. Apoio ao Arrendamento Habitacional.
17. Apoio técnico para a realização do Concurso Público de Empreitada de Obras Públicas “Requalificação do Quartel dos Bombeiros Voluntários de Barcelos”.
18. 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).
19. Atribuição de subsídio no valor de 15.000,00 € à Junta de Freguesia de Aldreu que pretende
proceder às obras de alargamento e pavimentação da Rua do Calvário.
20. Atribuição de subsídio no valor de 10.000,00 € Junta de Freguesia de Cossourado que está a
proceder às obras de reconstrução do edifício para instalação da Sede da Junta.
21. Atribuição de subsídio no valor de 15.000,00 € à Junta de Freguesia de Galegos S. Martinho
que pretende proceder às obras de alargamento e pavimentação das Ruas de Real, Alberto Pinto
e da Fonte Nova.
22. Atribuição de subsídio no valor de 17.500,00 € à Junta de Freguesia de Remelhe que
pretende proceder às obras de alargamento e pavimentação da Rua e Travessa da Fonte dos
Santos.

23. Atribuição de subsídio no valor de 12.500,00 € à Junta de Freguesia de Galegos Sta Maria
para o evento “ Barcelos Family Party”.
24. Atribuição de subsídio no valor de 20.000,00 € à União de Freguesias de Creixomil e Mariz
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que está proceder a obras de alargamento, construção de muros e pavimentação da Rua do
Manelo (que liga Creixomil a Vilar do Monte).
25. Atribuição de subsídio no valor de 15.000,00 € à União de Freguesias de Vila Cova e Feitos
que pretende proceder a obras de alargamento e execução de muros de vedação da Rua de S.
Salvador em Vila Cova.
26. Atribuição de subsídio no valor de 20.000,00 € à Casa do Povo de Viatodos que está a
proceder a obras de remodelação do edifício da Casa do Povo.
27. Atribuição de subsídio no valor de 7.500,00 € à Delegação de Barcelos da Ordem dos
Advogados, Equipa de Futsal para participar no EUROLAWYERS 2017, que se realizou em
Maribor, Eslovénia, de 7 a 11 de Junho.
28. Atribuição de subsídio no valor de 4.000,00 € ao Rotary Clube de Barcelos como
colaboração na aquisição de equipamento.
29. Atribuição de subsídio no valor de 20.000,00 € à Associação Recovery IPSS, como
colaboração na realização das pequenas obras de adaptação.
30. Reconhecimento de Interesse Público Municipal.
31. Reconhecimento de Interesse Público Municipal.
32. Reconhecimento de Interesse Público Municipal.
33. Reconhecimento de Interesse Público Municipal.
34. Desafetação de uma parcela de terreno do domínio público municipal, sita no Lugar do
Monte da freguesia de Lijó.
35. Reconhecimento de Interesse Público Municipal.
36. Reconhecimento de Interesse Público Municipal.
37. Reconhecimento de Interesse Público Municipal.
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38. Acordo de Colaboração entre o Município de Barcelos e o Grupo Alcaides de Faria Associação de Pesquisa e de Investigação Histórica e Arqueológica. Ratificação.
39. Contrato de Cooperação entre o Município e as Freguesias do Concelho de Barcelos.
Pagamento do segundo trimestre de 2017.
40. Protocolo de Colaboração para a realização de estágio.
41. Ratificação de despachos proferidos pelo Presidente da Câmara Municipal, Miguel Jorge da
Costa Gomes que autorizaram/aprovaram: Realização de eventos/iniciativas/ apoio logístico a
entidades: - Cedência dos dois courts das Piscinas Municipais, à “Academia Ténis de
Barcelos”, para a realização de “Torneio Taça ‘Alcaides Faria’”, prova oficial do calendário da
“Federação Portuguesa de Ténis”, nos dias 2, 3 e 4 de junho; - Cedência do Auditório
Municipal, ao “Grupo Desportivo e Cultural dos Trabalhadores da Câmara Municipal de
Barcelos”, para a realização de “Assembleia Geral”, no dia 9 de junho; - Cedência do Estádio
Cidade de Barcelos, à “Associação de Futebol de Braga”, para a realização de “Festa do
Futebol Distrital 2016/2017”, no dia 10 de junho; - Cedência do Salão Nobre, à “Caixa de
Crédito Agrícola Mútuo do Noroeste, CRL”, para a realização de “Apresentação da Revista
Vinho Verde”, no dia 16 de junho; - Cedência do Pavilhão Municipal, à “Nico Dance Studio”,
para a realização de “Espetáculo de Dança”, em virtude da conquista do campeonato nacional
de danças urbanas e do apuramento para o campeonato mundial a ter lugar nos Estados Unidos
da América, no dia 18 de junho; - Cedência do Salão Nobre, à “Associação Cantoral e Atonal
de Barcelos”, para a realização de “Recital de Canto do Aluno André Silva”, no dia 1 de julho; Cedência da Sala Gótica, à “Associação ACB – Albergue Cidade de Barcelos”, para a
realização da exposição fotográfica “O Caminho de Santiago. Tomohiro Muda. Uma Visão
desde o Oriente”, entre os dias 13 de julho e 7 de agosto; - Cedência de 100 Give-aways, à
Associação Cultural Motocavaquinhos, para apoio à realização do “XXIII Passeio Turístico de
Motas Antigas”, no dia 3 de junho de 2017 (registo n.º34958/17; 34139/17); - Cedência de 10
bancas, à Junta de Freguesia de Lijó, para apoio à realização da “Feira das Associações e Feira
Franca”, no dia 10 de junho de 2017 (registo n.º31818/17); - Cedência de palco, aos Amigos da
Montanha – Associação de Montanhismo de Barcelinhos, para apoio à realização da “Rampa da
Franqueira”, no dia 4 de junho de 2017 (registo n.º19141/17; 26364/17); - Cedência de duas
bancas, à “Freguesia de Airó”, para a realização de “Festividades em Honra da N. Senhora do
Rosário”, entre os dias 28 e 30 de julho.
42. 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
solicitaram para as atividades que pretendem desenvolver: - Centro Social e Cultural Abel
Varzim – cedência de uma atuação do grupo “Vozes do Cávado” (registo 25756/17); - Centro
Social e Paroquial Imaculado Coração de Maria – cedência de uma atuação do grupo de Teatro
Experimental dos Feitos” (registo 26290/17); - Fábrica da Igreja Paroquial de S. Paio de
Midões – cedência de uma atuação do Grupo Etnográfico de Danças e Cantares da ADRC de
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Gilmonde (registo 30383/17); - Associação de Pais de Alvelos – cedência de uma atuação da
Bada do Galo (registo 32917/17); - Junta de Freguesia de Fragoso – cedência de uma atuação
do Grupo Folclórico de Tregosa (registo 25702/17); - Associação Carapeços Solidário –
cedência de uma atuação do Coral Magistrói (registo 25175/17); - União das Freguesias de
Negreiros e Chavão – cedência de uma atuação do Rancho Folclórico de S. Martinho de Courel
(registo 21047/17). 2- Cedência temporária de escolas e jardins de infância do concelho: - Junta
de Freguesia Aldreu– cedência das instalações da EB1 de Aldreu (registo 35042/17); Associação de Pais e Encarregados de Educação de Vila Cova – cedência do JI de Vila Cova
(registo 33508/17); - Junta de Freguesia de Carvalhal – cedência das instalações da EB1/JI de
Carvalhal (registos 33854/17 e 35294); - Associação de Pais de Fraião – cedência das
instalações da EB1/JI de Fraião (registo 34279/17); - Associação de Pais da Várzea – cedência
das instalações do jardim de infância da Várzea (registo 36484/17); - Junta de Freguesia de
Moure – cedência das instalações da EB1 de Moure (registo 36484/17). 3 – Cedência/Oferta de
peças de artesanato e /ou publicações do Município: - Oferta de um galo e 2 publicações do
Município ao senhor Primeiro-Ministro (registo 36665/17); - Cedência de galos médios ao
Grupo Folclórico de Santa Maria de Moure, no Âmbito do Festival de Folclore (registo
33446/17); 4- Realização de eventos/iniciativas/ apoio logístico a entidades: - Cedência do
Teatro Gil Vicente à Escola de Dança de Barcelos para a realização do espetáculo de final de
dança – 29/07/2017 (registo 33889/17); - Cedência do Teatro Gil Vicente ao Barcelos Popular
para a realização de um recital de Augusto Leitão – 17/06/2017 (registo 327479/17); - Junta de
Freguesia de Cristelo – empréstimo de expositores (registos 32589/17); - Agrupamento de
Escolas Gonçalo Nunes – empréstimo de expositores (registo 33507/17); - Agrupamento de
Escolas de Barcelos – disponibilização de um autocarro para a deslocação a Braga, para o III
Encontro Art’themis (registo 32692/17).
43. Aprovação da Ata em Minuta.
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