Câmara Municipal de Barcelos
Reunião Ordinária do Executivo
10 de maio de 2019
Lista Completa de Deliberações

PROPOSTA N.º 1. Protocolo de colaboração para a realização de estágio.
PROPOSTA N.º 2. Protocolo de colaboração para a realização de estágio.
PROPOSTA N.º 3. Apoio Social. Transporte em ambulância.
PROPOSTA N.º 4. Ação Social Escolar - Alunos do Jardim-de -Infância e 1.º Ciclo do Ensino
Básico. Refeições escolares.
PROPOSTA N.º 5. Minuta do Acordo de Colaboração entre o Município de Barcelos e a
Universidade do Porto. Universidade Júnior 2019.
PROPOSTA N.º 6. Atribuição de subsídio à Associação Portuguesa de Paramiloidose - Núcleo
de Barcelos no valor de 3.000,00€ (três mil euros), para comparticipar as despesas da renda da
sede relativas ao ano de 2019.
PROPOSTA N.º 7. Atribuição de subsídio ao Agrupamento de Escolas de Fragoso no valor de
1.500,00€ (mil e quinhentos euros), para custear as despesas da edição da revista escolar e de
pequenas reparações (pintura) que necessitam efetuar nas salas de aula do 1.º ciclo da EBI de
Fragoso.
PROPOSTA N.º 8. Atribuição de subsídio à Cruz Vermelha Portuguesa – Centro Comunitário
de Macieira de Rates no valor de 1.400,00€ (mil e quatrocentos euros), para comparticipar a
aquisição de fardamento.
PROPOSTA. N.º 9. Atribuição de subsídio à Associação de Pais e Encarregados de Educação da
EB1 e do JI de Martim o valor de 2.500,00€ (dois mil e quinhentos euros), para a despesa da
colocação de recursos humanos necessários ao apoio permanente a crianças com Necessidades
Educativas Especiais, no presente ano letivo.

PROPOSTA N.º 10. Divisão de Cultura e Museus. Fixação do preço de venda ao público.
Catálogo da exposição “3 Dancers: How many times lose your crown de Helena de Medeiros”.
PROPOSTA N.º 11. Aquisição de serviço de transporte para o IPO do Porto.
PROPOSTA N.º 12. FIBRO – Associação Barcelense de Fibromialgia e Doenças Crónicas.
“Caminhada Dia Mundial da Fibromialgia 2019”. Pedido de Apoio Logístico.
PROPOSTA N.º 13. Retificação da Deliberação do Executivo Municipal relativa ao apoio
material e logístico aos Amigos da Montanha – Associação de Montanhismo de Barcelinhos.
PROPOSTA N.º 14. Apoio ao Arrendamento Habitacional.
PROPOSTA N.º 15. Apoio Operacional à Comunidade Artesanal (AOCA).
PROPOSTA N.º 16. Programa CLDS 4G. Manifestação de interesse do concelho de Barcelos.
PROPOSTA N.º 17. "Clube Karate de Barcelos". Pedido de Apoio.
PROPOSTA N.º 18. "Barcelos Sénior - Associação Educacional, Cultural, Social e Recreativa de
Formação Permanente". Pedido de Apoio.
PROPOSTA N.º 19. Instituto de Segurança Social, IP - Centro Distrital de Braga. Pedido de
Apoio.
PROPOSTA N.º 20. Fábrica da Igreja Paroquial de Areias de Vilar. Peregrinação de Nossa
Senhora do Socorro. Pedido de colaboração.
PROPOSTA N.º 21. Empréstimo de médio e longo prazo para financiamento do Acordo de
Resolução Extrajudicial relativo ao Contrato de Concessão de Exploração e Gestão dos Serviços
Públicos Municipais de Abastecimento de Água e Saneamento do Concelho de Barcelos.
Aprovação das Minutas dos Contratos.
PROPOSTA N.º 22. Núcleo Desportivo “Águias do Neiva”. Pedido de Apoio Material.
PROPOSTA N.º 23. Centro Social de Remelhe. Pedido de Apoio Material.
PROPOSTA N.º 24. Equipa Sóciocaritativa Interparoquial da Unidade Pastoral de Cristelo,
Fornelos, Gilmonde e Vila Seca. Pedido de Apoio Material.
PROPOSTA N.º 25. Minuta do Acordo de Colaboração entre o Município de Barcelos e
Agrupamentos de Escolas.
PROPOSTA N.º 26. Centro Social da Paróquia de Arcozelo. Pedido de Apoio.

PROPOSTA N.º 27. Concessão de apoio financeiro no valor 15.000,00€ [quinze mil euros] à
Freguesia de Alvelos, destinado ao pagamento da primeira fase da obra de “Pavimentação do
Águias” e execução de muros e valetas.
PROPOSTA N.º 28. Concessão de apoio financeiro no valor 20.000,00€ [vinte mil euros] à
Freguesia de Arcozelo, destinado à execução da fase única da obra de “Requalificação de Rua
do Corujo”.
PROPOSTA N.º 29. Concessão de apoio financeiro no valor 15.000,00€ [quinze mil euros] à
Freguesia de Carapeços, destinado à execução da primeira fase da obra de “Pavimentação da
Rua da Bela Vista”.
PROPOSTA N.º 30. Concessão de apoio financeiro o valor 15.000,00€ [quinze mil euros] à
Freguesia de Macieira de Rates, destinado à execução da primeira fase da obra de “Ampliação
do Cemitério”.
PROPOSTA N.º 31. Concessão de apoio financeiro o valor 7.500,00€ [sete mil e quinhentos
euros] à Freguesia de Moure, destinado à execução da última fase da obra de “Alargamento da
Rua do Alto dos Moinhos”.
PROPOSTA N.º 32. Concessão de apoio financeiro no valor 15.000,00€ [quinze mil euros] à
Freguesia de Pereira, destinado à execução da última fase da obra de “Muros e Pavimentação da
Rua de Arrabalde”.
PROPOSTA N.º 33. Concessão de apoio financeiro no valor 10.000,00€ [dez mil euros] à
Freguesia de Remelhe, destinado à execução da segunda fase da obra de “Pavimentação da
Travessa Fonte de Campelo”. RETIFICADA (valor 6.000, 00€)
PROPOSTA N.º 34. Concessão de apoio financeiro o valor 15.000,00€ [quinze mil euros] à
Freguesia de Tamel (São Veríssimo), destinado à execução da primeira fase da obra de
“Pavimentação da Rua das Amoras”.
PROPOSTA N.º 35. Concessão de apoio financeiro no valor 13.000,00€ [treze mil euros] à
Freguesia de Vila Seca, destinado à execução da fase única da obra de “Alargamento da Rua do
Souto”.

PROPOSTA N.º 36. Concessão de apoio financeiro no valor 10.500,00€ [dez mil e quinhentos
euros] à União de Freguesias de Alheira e Igreja Nova, destinado à execução da fase única da
obra de “Pavimentação da Ladeira da Senra”.
PROPOSTA N.º 37. Concessão de apoio financeiro no valor 11.000,00€ [onze mil euros] à União
de Freguesias de Campo e Tamel São Pedro Fins, destinado à execução da fase única da obra de
“Pavimentação da Rua da Igreja”.
PROPOSTA N.º 38. Concessão de apoio financeiro no valor 12.500,00€ [doze mil e quinhentos
euros] à União de Freguesias de Carreira e Fonte Coberta, destinado à execução da primeira
fase da obra de “Construção da Capela Mortuária”.
PROPOSTA N.º 39. Concessão de apoio financeiro no valor 15.000,00€ [quinze mil euros] à
União de Freguesias de Durrães e Tregosa, destinado à execução da fase única da obra de
“Alargamento da Rua da Devesa”.
PROPOSTA N.º 40. Concessão de apoio financeiro no valor 15.000,00€ [quinze mil e quinhentos
euros] à União de Freguesias de Quintiães e Aguiar, destinado à execução da segunda fase da
obra de “Pavimentação da Rua do Penedo da Loje”.
PROPOSTA N.º 41. Concessão de apoio financeiro no valor 12.500,00€ [doze mil e quinhentos
euros] à União de Freguesias de Sequeade e Bastuço, destinado à execução da fase única da
obra de “Alargamento da Rua das Alminhas”.
PROPOSTA N.º 42. Concessão de apoio financeiro no valor 25.000,00€ [vinte e cinco mil euros]
à Freguesia de Lijó, destinado à execução da fase única da obra de “Requalificação do Espaço
Envolvente da Igreja Paroquial”.
PROPOSTA N.º 43. Delegação de Barcelos da Ordem dos Advogados. Atribuição de subsídio
no valor de 5.000,00€ (cinco mil euros) para participar na 8.ª Edição do Eurolawyers, que se irá
realizar de 19 a 23 de junho de 2019, em Limerick, Irlanda.
PROPOSTA N.º 44. Minuta do Acordo de Colaboração entre o Município de Barcelos e a ZERO
– Associação Sistema Terrestre Sustentável. «Pegada Ecológica dos Municípios Portugueses».
PROPOSTA N.º 45. Minuta do Acordo de Colaboração entre o Município de Barcelos e
Streetdogs – Associação de Proteção Animal.

PROPOSTA N.º 46. Alteração do titular de apoio ao arrendamento habitacional por óbito do
beneficiário inicial.
PROPOSTA N.º 47. Ratificação. Barcelos Bus Especial. A sua ligação à Festa das Cruzes.
PROPOSTA N.º 48. Processo n.º CP/OE78/DOPM - Reabilitação do Edifício Paços do Concelho.
Ratificação do despacho exarado em 05/04/2019.
PROPOSTA N.º 49. Processo n.º CP/OE78/DOPM - Reabilitação do Edifício Paços do Concelho.
Ratificação do despacho exarado em 24/04/2019.
PROPOSTA N.º 50. Processo n.º CP/AU0174/DOPM - Reabilitação do Campo S. José (Largo
Camilo Castelo Branco). Ratificação do despacho exarado em 18/04/2019.
PROPOSTA N.º 51. Ratificações do Presidente da Câmara Municipal, Miguel Jorge da Costa
Gomes, que aprovaram o seguinte: - Despacho que autorizou a cedência 10 grades de proteção à
Comissão de Festas Populares de Barcelinhos, no âmbito da montagem da Cascata para a festa
do S. João de Barcelinhos; - Despacho que autorizou a cedência 5 grades de proteção à APVG –
Associação dos Veteranos de Guerra – Delegação de Barcelos, no âmbito da romagem dos
Cravos no dia 25 de abril; - Despacho que autorizou a cedência de 1 Galo Médio e 2 publicações
“Barcelos Sketchbook” ao Grupo de teatro de Balugas; - Despacho que autorizou a cedência de
5 “Caminho Português de Santiago” a entidades recebidas no Município e/ou para
representações externas; - Despacho que autorizou a oferta de lembranças a um grupo europeu
que foi recebida no Município, no âmbito de intercâmbios europeus – 5 Publicações “Rosa
Ramalho” e 100 giveaways; - Despacho que autorizou a oferta de 2 Galos de Barcelos, tamanho
grande e 30 Galos de Barcelos, tamanho médio, à Sociedade Columbófila do Souto, no âmbito
da organização do “Troféu Festa das Cruzes 2019”, que teve lugar no dia 01 de maio de 2019,
em Barcelos; - Despacho que autorizou a cedência de 6 contentores de 1000L para recolha de
lixo indiferenciado, 2 kit´s de 1000L para recolha seletiva, 90 grades, 20 cones de sinalização, 2
painéis de condicionamento de trânsito e 1 pódio, à Associação Cultural e Recreativa da Feira
da Isabelinha, no âmbito da organização da “Feira da Isabelinha 2019”, que teve lugar de 19 a 22
de abril de 2019, no concelho de Barcelos; - Despacho que autorizou o apoio no transporte de
colchões, ao Basquete Clube de Barcelos, no âmbito da organização do “XXV Torneio
Internacional Minibasquete Festa das Cruzes”, que teve lugar nos dias 27 e 28 de abril de 2019,

em Barcelos. - Despacho que autorizou a oferta de 60 “giveaways” e 2 Galos de Barcelos,
tamanho médio, à Associação de Pára-Quedistas do Vale D´Este, no âmbito da organização do
38º Campeonato Nacional de Paraquedismo, que teve lugar nos dias 27 e 28 de abril de 2019, em
Barcelos; - Despacho que autorizou a cedência de 30 grades, à Associação Desportiva Calca
Folhas, no âmbito da organização do evento “V Trail Calca Folhas”, que teve lugar no dia 28 de
abril de 2019, no concelho de Barcelos; - Despacho que autorizou a cedência de uma viatura e
disponibilização de trabalhadores para os dias 23 e 29 de abril, e 3 e 6 de maio, à Comissão
encarregada da Procissão da Invenção da Santa Cruz; - Despacho que autorizou a colaboração
dos Engenheiros Paulo Costa e Pedro Pinto para o apoio ao júri do concurso, em termos de
consultadoria técnica, que teve início a 28 de março.
PROPOSTA N.º 52. Ratificação de Despachos da Exma. Senhora Vereadora, Anabela Pimenta
de Lima Deus Real, que aprovaram o seguinte: - Cedência do Salão Nobre e do “Coro alto”, ao
“Conservatório de Música de Barcelos”, no dia 26 de abril de 2019, a partir das 18h00m, com
vista à preparação e colocação do material necessário; e do Auditório Municipal, na tarde do dia
27 de abril de 2019, com vista à ocupação pelos “concorrentes antes de entrarem no palco", no
âmbito da "10.ª Edição do Concurso Nacional de Piano Pequenos Galinhos de Barcelos"; Cedência dos Campos de Ténis do Complexo das Piscinas Municipais, à "Academia de Ténis de
Barcelos", de 1 a 5 de maio de 2019, entre as 10h00m e as 20h00m, com vista à realização do "VI
Torneio das Cruzes"; - Cedência do Auditório Municipal, à "Confraria Gastronómica O Galo de
Barcelos", no dia 3 de maio de 2019, a partir das 19h00m, no âmbito da organização do "III
Capítulo da Confraria Gastronómica o Galo de Barcelos"; - Cedência do Auditório da Biblioteca
Municipal, ao "S.T.A.L. - Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Administração Local e
Regional, Empresas Públicas, Concessionárias e Afins", no dia 6 de maio de 2019, pelas 8h30m,
com vista à realização de "Plenário de Trabalhadores"; - Cedência do Parque da Cidade e do
Pavilhão Municipal de Barcelos, à "Associação Clube Moto Galos de Barcelos", nos dias 10, 11 e
12 de maio e 9, 10, 11 e 12 de maio de 2019, respetivamente, com vista à realização do "22.º
Encontro Motard de Barcelos";- Cedência do Auditório da Biblioteca Municipal, à "A Nossa
História - Associação de Pais de Apoio a Pessoas com Necessidades Especiais - IPSS", no dia 10
de maio de 2019, pelas 21h30m, com vista à realização de uma "peça de Teatro com a

Companhia de Teatro Sto. Tirso";- Cedência do Auditório da Biblioteca Municipal, à "A.D.B. Águas de Barcelos, S.A.", no dia 16 de maio de 2019, entre as 21h30m e as 22h30m, com vista à
realização da cerimónia de entrega de prémios do "Concurso de Poesia" sob o tema "Falar de
Água com Amor".

53. Aprovação da Acta em Minuta.

