Câmara Municipal de Barcelos
Reunião ordinária do Executivo
20 de março de 2017
Lista Completa de Deliberações
1. Atribuição de apoio para refeição escolar aos alunos do 1.º Ciclo do Ensino Básico:
8 Alunos – Escalão 1 (A) – refeição gratuita; 7 Alunos – Escalão 2 (B) –
comparticipação em 50% refeição. Alunos do ensino pré-escolar: 5 Alunos –
Escalão 1 (A) – refeição gratuita.
2. Cedência das instalações do Teatro Gil Vicente à Junta de Freguesia de Arcozelo.
3. Atribuição de subsídio no valor 1.491,00€ à Junta de Freguesia de Alvelos para
pagamento a tarefeira.
4. Atribuição de subsídio no valor 546,00€ à Junta de Freguesia de Macieira para
pagamento a tarefeira.
5. Atribuição de subsídio no valor de 15.000,00€ ao Centro Social, Cultural e
Recreativo Abel Varzim.
6. Acordo de Colaboração entre o Município de Barcelos, o Ministério da Defesa
Nacional e o Ministério da Educação – Referencial de Educação para a Segurança,
Defesa e Paz”.
7. Aquisição de serviço de transporte para o IPO no Porto.
8. Componente de Apoio à Família(CAF)/ Atividades de Animação e Apoio à Família
(AAAF) para o ano letivo 2016/2017.
9. Minuta de Acordo de Colaboração entre o Município de Barcelos e o Centro Social
da Silva.
10. Minuta de Acordo de Colaboração a outorgar entre o Município de Barcelos e a
Associação de Pais e Encarregados de Educação da EB1 e JI de Alheira.
11. Minuta de Acordo de Colaboração a outorgar entre o Município de Barcelos e a
Freguesia de Adães.
12. Apoio ao Arrendamento Habitacional.
13. Plano de Transportes Escolares para o ano letivo 2017/2018.
14.

Minutas de Contratos-Programa de Desenvolvimento Desportivo 2016.
Coletividades.

15. Minuta de Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo 2017 – Medida de
Apoio II-A, entre o Município de Barcelos e a Experienciar – Associação Cultural
Desportiva e da Natureza.
16. Minuta de Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo 2017 – Medida de
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Apoio I-B entre o Município de Barcelos e o Santa Maria Futebol Club.
17.

Contratos-Programa de Desenvolvimento Desportivo 2016. Aditamentos.
Coletividades.

18. Minuta de Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo 2017 – Medida de
Apoio I-B e Medida de Apoio II-A, entre o Município de Barcelos e o Basquete
Clube de Barcelos.
19. Minuta de Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo 2017 – Medida de
Apoio I-B entre o Município de Barcelos e a ACRR – Associação Cultural e
Recreativa de Roriz.
20. Minuta de Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo 2017 - Medida de
Apoio I-B e Minuta de Contrato de Patrocínio Desportivo 2017 entre o Município
de Barcelos e o Óquei Clube de Barcelos – Hóquei em Patins, S.A.D. .
21. Atribuição de subsídio no valor de 12.500,00 € à Junta de Freguesia de Lama para
proceder a obras de alargamento, pavimentação, drenagem de águas pluviais e
reformulação da rede elétrica (2ª fase), na Rua da Igreja.
22. Atribuição de subsídio no valor de 15.000,00 € à Junta de Freguesia de Oliveira
para proceder a obras de alargamento da Avenida do Monte (C.M. 1057) e Avenida
dos Moinhos.
23. Atribuição de subsídio no valor de 15.000,00 € à Junta de Freguesia de Pereira para
proceder à construção de uma garagem destinada a aparcamento das viaturas,
máquinas e ferramentas necessários para as obras de limpeza e conservação da rede
viária da freguesia.
24. Atribuição de subsídio no valor de 12.500,00 € à Junta de Freguesia de Perelhal
para proceder à pavimentação da Rua Freixo Vasco.
25. Atribuição de subsídio no valor de 9.850,00 € à Junta de Freguesia de Silva para
proceder a obras de construção de passeios, abrigo e acesso pedonal à EB1 da Silva.
26. Atribuição de subsídio no valor de 12.500,00 € à Junta de Freguesia de Várzea para
dar continuidade às obras de construção da casa mortuária.
27. Atribuição de subsídio no valor de 20.000,00 € à União de Freguesias de Areias de
Vilar e Encourados para proceder às obras de conclusão da ampliação do cemitério
de Areias de Vilar e pavimentação da zona exterior envolvente.
28. Atribuição de subsídio no valor de 16.700,00 € à União de Freguesias de Chorente,
Góios, Courel, Pedra Furada e Gueral para proceder às obras de alargamento da
cantina da EB1 de Gueral.
29. Atribuição de subsídio no valor de 18.500,00 € à União de Freguesias de Durrães e
Tregosa para proceder a obras de conclusão do parque de estacionamento da zona
envolvente ao cemitério da freguesia de Durrães.
30. Atribuição de subsídio no valor de 10.000,00 € à Casa do Povo de Viatodos para
proceder a obras de remodelação do edifício da Casa do Povo.
31. Atribuição de subsídio no valor de 15.000,00 € ao Centro Social, Cultural e
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Recreativo Abel Varzim para proceder a obras de melhoramento e manutenção no
edifício sede da Instituição.
32. Atribuição de subsídio no valor de 1.500,00 € à Santa Casa da Misericórdia de
Barcelos para a Procissão de Endoenças/2017.
33. INFORMAÇÃO. Para conhecimento da Ex.ma Câmara Municipal - Celebração ou
renovação de contrato de aquisição de serviços. Artigo 49º da Lei n.º 42/2016, de 28
dezembro (Orçamento de Estado 2017).
34. Concurso Barcelos Florido 2017.
35. Contrato de Cooperação entre o Município e as Freguesias do Concelho de
Barcelos. Pagamento do primeiro trimestre de 2017.
36. Minuta de Contrato de Comodato a celebrar entre o Município de Barcelos e o
Centro Comunitário Moinhos de Vento - IPSS.
37. Projeto de Regulamento do Orçamento Participativo Municipal.
38. Projeto de Regulamento «Empresas Socialmente Responsáveis de Barcelos».
39. Pedido de declaração de utilidade pública - Associação de Futebol Popular de
Barcelos (AFPB).
40. Acordo de Gestão de Execução de rotunda na EN 103 ao Km 28+600 em Areias de
Vilar. Ratificação.
41. Protocolo de Colaboração para a realização de estágio.
42. Inclusão na Apólice da Frota do Município do Seguro de uma viatura nova dos
Bombeiros Voluntários de Barcelinhos. Ratificação de despacho de autorização.
43. Inclusão na Apólice da Frota do Município do Seguro de uma viatura nova dos
Bombeiros Voluntários de Barcelos. Ratificação de despacho de autorização.
44. Suspensão temporária da realização da Feira Semanal em virtude da realização da
Festa das Cruzes.
45. Ratificação de despachos proferidos pelo Presidente da Câmara Municipal, Miguel
Jorge da Costa Gomes que autorizou/aprovou:
1- Cedência de instalações:- Cedência do Auditório do Estádio Cidade de Barcelos, à
“Associação Futebol Popular Barcelos”, para a realização de “Seminário para Treinadores de
Futebol”, no dia 24 de fevereiro; - Cedência do Salão Nobre, à “Associação ACB – Albergue
Cidade de Barcelos”, para a realização de conferência pelo Doutor Paulo Almeida Fernandes,
relator da proposta de inclusão dos Caminhos Portugueses de Peregrinação a Santiago de
Compostela na Lista Indicativa de Portugal para inscrição como Património Mundial
(UNESCO), no dia 8 de abril; - Cedência do Auditório da Biblioteca Municipal de Barcelos, à
“Tertúlia Barcelense”, para a realização de “Sessão Solene de Homenagem ao Dr. João Vale
Ferreira”, no âmbito do 10.º aniversário do seu falecimento, no dia 29 de abril; - Cedência da
Sala Gótica no dia 17 de Março à Associação Cultural e Recreativa Feira da Isabelinha, de
Viatodos, para a apresentação oficial do Cartaz da Feira da Isabelinha 2017.
2 - Cedência de apoio logístico/técnico a entidades: - Disponibilização de um veículo para o
transporte de um tapete de tatami desde o Pavilhão da Caldeira, zona desportiva de Pombal,
para as instalações do Futebol Clube “Os Académicos”, a fim de permitir melhores condições
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para os treinos dos atletas de Karaté; - Disponibilização de um camião pelo período provável de
3 horas, destinado ao transporte de inertes, solicitado pelo Centro Social de Cultura e Recreio
da Silva; - Cedência de transporte para os alunos das escolas participantes no concurso
“Literacia 3D”, organizado pela Porto Editora, na deslocação Barcelos/Braga/Barcelos; Disponibilização de plantas para ornamentação dos parques, nomeadamente: 20 árvores de
sombra, 50 camélias japónicas para sebe e 150 arbustos de baixo crescimento, solicitados pela
União de Freguesias de Quintiães e Aguiar; - Cedência de grades e sinais de trânsito para a
realização do evento “5º BTT XCO de Fragoso”, solicitado pelos Lamaceiros TT – Associação
Desportiva e Sociocultural de Fragoso; - Cedência de 12 grades de proteção para apoio ao
evento “Queima de Judas”, solicitadas pela Associação Cultural e Desportiva Alcaides de Faria;
- Cedência de 30 grades de proteção para apoio às festividades em honra de Santa Marinha de
Paradela, solicitadas pela Comissão de Festas; - Cedência de 20 grades de proteção para apoio
às festividades em honra da Senhora da Purificação, solicitadas pela Junta de Freguesia de
Galegos Sta Maria; - Cedência de 10 grades de proteção para apoio às festividades em honra de
S. Sebastião, solicitadas pela Junta de Freguesia de Macieira de Rates; - Cedência de 10 grades
de proteção para apoio às festividades em honra de Nossa Senhora das Candeias e S. Brás,
solicitadas pela União de Freguesias de Negreiros e Chavão; - Cedência de 7 grades de
proteção para apoio às festividades em honra de Santo Amaro, solicitadas pela Junta de
Freguesia de Abade de Neiva; - Cedência de 30 grades de proteção para apoio ao evento de
Trail “Expedição de S. Gonçalo” organizado pela Associação “Experienciar”; - Cedência de 30
grades de proteção para apoio às festividades em honra de Santa Marinha de Paradela,
solicitadas pela Comissão de Festas;
3 – Cedência/Oferta de peças de artesanato e /ou publicações do Município, no âmbito da
promoção turística de Barcelos: - Oferta da publicação “Caminhos de Santiago” de Carlos
Basto, ao Dr. Paulo Almeida Fernandes na Conferência organizada pela Associação Espaço
Jacobeus – Delegação de Barcelos; - Oferta de 1 galo médio – Presidente do Município de São
Domingos, Cabo Verde.

46. Ratificação de Despachos proferidos pela Vice-Presidente da Câmara Municipal,
Dra. Armandina Saleiro que aprovaram/autorizaram o seguinte: Cedência temporária de escolas
e jardins de infância do concelho: - Associação de Pais e Encarregados de Educação do jardim
de infância de Vila Cova – cedência das instalações do jardim de infância de Vila Cova no dia
19/03/2017 (registo 13148/17). 2 – Cedência/Oferta de peças de artesanato e /ou publicações do
Município: - Cedência de peças de artesanato – galos médios – ao Agrupamento de Escolas de
Barcelos (registo 9690/17); - Cedência de credenciais do peregrino ao Agrupamento de Escolas
de Barcelos (registo 10618/17); - Oferta de give-aways e galos médios à comitiva de alunos e
professores de países europeus que, no âmbito do programa ERASMUS, foram recebidos nos
Paços do concelho (registo 7792/17); - Cedência das publicações a seguir mencionadas para
entregar como prémio aos concorrentes selecionados no concurso concelhio “Pequenos
Grandes Poetas”: - 3 exemplares do livro “A Oleira Prodigiosa”; - 3 exemplares do livro
“Caminho Português de Santiago”; - 3 exemplares do livro “Os Rapazes dos Tanques”; Cedência de publicações do Município ao Agrupamento de Escolas de Fragoso (registo
13455/17).
3- Realização de eventos/iniciativas/ apoio logístico a entidades: - Seminário Marketing

Social – publicações e peças de artesanato para oferta aos oradores e moderadores
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(Registo 10628/17).

47. Recomendação – Prioridade ao Projeto de execução da Estrada 505

5

